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Laitteen takapaneeli

4MAINS Verkkoliitäntä: verkkoliitäntä (230 V / 50 Hz)

ANTENNA IN Antennijohdon tuloliitäntä: antennijohdon liitäntä

TV OUT Antennijohdon lähtöliitäntä: televisiovastaanottimen liitäntä

EXT 2 AUX-I/O Scart$liitäntä 2: lisälaitteen (satelliittivastaanottimen, tv-sovittimen,
videonauhurin, videokameran jne.) liitäntä

EXT 1 TO TV-I/O Scart$liitäntä 1: televisiovastaanottimen liitäntä. RGB-lähtö

Lähtöliitännät (AUDIO/VIDEO OUT)

OUT S-VIDEO (Y/C) S$Video$lähtö: S-video-yhteensopivan televisiovastaanottimen liitäntä

OUT VIDEO
(CVBS)

Videolähtö (keltainen liitäntä): videotuloliitännällä (CVBS,
komposiittivideo) varustetun televisiovastaanottimen liitäntä

OUT L AUDIO R Analoginen audiolähtö (valkoinen/punainen liitäntä):
audiotuloliitännöillä varustetun televisiovastaanottimen tai lisälaitteen
liitäntä

Lähtöliitäntä (DIGITAL AUDIO OUT)

DIGITAL AUDIO
OUT

Digitaalinen audiolähtö: digitaalisen audiolaitteen
(vahvistimen/vastaanottimen) liitäntä

Tallentavan DVD$videon näytön
ilmoitukset

Tallentavan DVD-videon näyttöön voi tulla seuraavia symboleja:

Monitoiminäyttö/tekstirivi
•) Kellonaika
•) Levyn/nimikkeen toistoaika
•) OTR-tallennuksen lopetusaika
•) Nimike
•) Televisiokanavan ohjelmapaikka / toistoaika / kanavan nimi / toiminto.
•) Yleiset tiedot, varoitukset



Kauko$ohjain

MONITOR Kuvaruutu:: Tällä painikkeella voit vaihtaa tallentavan DVD-videon
sisäisen virittimen (televisiovastaanottimen) ja tallentavan DVD-videon
toiston välillä.

STANDBY m Virtapainike: Virran kytkeminen ja katkaiseminen, toiminnon
keskeyttäminen, ohjelmoidun tallennuksen (TIMER) keskeyttäminen

TV/DVD TV/DVD$vaihtokytkin: Vaihtokytkimellä Scart-liitäntä EXT 2
AUX-I/O kytketään suoraan televisiovastaanottimeen. Näin voit katsoa
Scart-liitäntään liitetyn laitteen (tv-sovittimen, videonauhurin,
satelliittivastaanottimen) kuvaa ja tallentaa samanaikaisesti toisen lähteen
signaalia.
Jos liittimeen EXT 2 AUX-I/O ei ole liitetty laitetta, voit tällä
painikkeella vaihtaa televisiovastaanottimen ja tallentavan DVD-videon
välillä.
Tämä toimii kuitenkin vain silloin, kun televisiovastaanotin on liitetty
Scart-kaapelilla tallentavaan DVD-videoon ( EXT 1 TO TV-I/O -liitäntä)
ja se reagoi vaihtotoimintoon.

T/C Nimike/kohta: Nimikkeen (B) / kohdan (C) valitseminen suoraan
valikkorivillä.
Jos näyttöön tulee ilmoitus '����', laite tuo näyttöön toistetun levyn
indeksivalikon tai toistaa johdantofilmin. Tällöin tämä toiminto ei ole
käytössä.

PLAY MODE Toistotapa: Uudelleentoiston, satunnaistoiston (Shuffle Play) ja raitojen
alun soiton (Intro Scan) valitseminen

REC MODE Tallennustapa (laatu): Tallennuksen pisimmän mahdollisen kestoajan
valitseminen

0..9 Numeropainikkeet: 0 - 9

DISC-MENU Levyvalikko: DVD-valikon tai indeksikuvan hakeminen kuvaruutuun

SYSTEM-MENU Järjestelmävalikko: Päävalikon (kuvaruudun yläreunassa olevan
valikkorivin) hakeminen kuvaruutuun / sulkeminen

SELECT Valinta: Toimintojen/arvojen valitseminen

OK Tallennus/vahvistus: Annetun arvon tai tiedon
tallentaminen/vahvistaminen

D C Kohdistinpainikkeet: Vasemmalle, oikealle

CH+ A Kohdistinpainikkeet/Plus: Kohdistin ylös / Seuraava ohjelmapaikka

CH- B Kohdistinpainikkeet/Miinus: Kohdistin alas / Edellinen ohjelmapaikka

TIMER TIMER: Tallennusten ohjelmoiminen ShowView-koodin avulla ® / ilman
ShowView-koodia ® tai ohjelmoitujen tallennusten
muuttaminen/poistaminen

FSS & EDIT: DVD+R(W)-levyjen muokkausvalikkojen hakeminen
kuvaruutuun, kohtamerkintöjen lisääminen

RETURN Edellinen: Palaaminen video-CD:n (VCD:n) valikon edelliseen kohtaan.
Tämä toimii myös joissakin DVD-levyissä.
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CLEAR Poisto: Viimeiseksi annetun arvon tai tiedon poistaminen / ohjelmoidun
tallennuksen (TIMER) poistaminen

PLAY G Toisto: Levyn toistaminen.

N Edellisen nimikkeen valinta / haku taaksepäin:
Kun painat painiketta lyhyesti toiston aikana, tallentava DVD-video palaa
edelliseen kohtaan/osaan tai nimikkeeseen.
Kun pidät painiketta painettuna, tallentava DVD-video hakee kohtia
taaksepäin.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana, tallentava
DVD-video näyttää kuvia hidastettuna taaksepäin.

O Seuraavan nimikkeen valinta / haku eteenpäin:
Kun painat painiketta lyhyesti toiston aikana, tallentava DVD-video
siirtyy seuraavaan kohtaan/osaan tai nimikkeeseen.
Kun pidät painiketta painettuna, tallentava DVD-video hakee kohtia
eteenpäin.
Kun pidät painiketta painettuna pysäytyskuvan aikana, tallentava
DVD-video näyttää kuvia hidastettuna eteenpäin.

STOP h Pysäytys: Toiston/tallennuksen pysäyttäminen lukuun ottamatta
ohjelmoituja tallennuksia (TIMER).
Kun pidät painiketta painettuna, levypesä avautuu ja sulkeutuu.

AUDIO Audio: Puhekielen valitseminen. Kielen 1 tai 2 tallennukseen

REC/OTR n Tallennus: Sillä hetkellä valitun televisiokanavan tallentaminen.

PAUSE 9 Tauko (pysäytyskuva): Jos tätä painiketta painetaan levyn toistamisen
aikana, tallentavan DVD-videon toisto keskeytyy. Kuvaruudussa näkyy
tällöin pysäytyskuva.
Jos tätä painiketta painetaan tallennuksen aikana, tallentavan
DVD-videon tallennus keskeytyy.

Ylimääräiset televisiotoiminnot

Nämä toiminnot toimivat ainoastaan televisiovastaanottimissa, joissa on sama kauko-ohjauskoodi
(RC5) (kuin esim. Philips-televisiovastaanottimissa).

TV VOLUME q Television äänenvoimakkuus: Television äänenvoimakkuuden
suurentaminen

TV VOLUME r Television äänenvoimakkuus: Television äänenvoimakkuuden
pienentäminen

Kun asetat seuraavia toimintoja, pidä sivupainiketta DVD/TV painettuna ja valitse toiminto
vastaavalla painikkeella.

STANDBY m Televisiovastaanottimen sulkeminen:

0..9 Numeropainikkeet: 0 - 9

CH+ A Television ohjelmapaikka: Television ohjelmapaikka ylös

CH- B Television ohjelmapaikka: Television ohjelmapaikka alas



Vastaanottimen etupaneeli

STANDBY/ON m Virtapainike: Virran kytkeminen ja katkaiseminen, toiminnon
keskeyttäminen, ohjelmoidun tallennuksen (TIMER) keskeyttäminen

OPEN/CLOSE J Levypesä auki/kiinni: Levypesän avaaminen/sulkeminen

RECORD Tallennus: Sillä hetkellä valitun televisiokanavan tallentaminen.

G Toisto: Levyn toistaminen.

N Edellisen nimikkeen valinta / haku taaksepäin

O Seuraavan nimikkeen valinta / haku eteenpäin

h Pysäytys: Toiston/tallennuksen keskeyttäminen

Etupaneelin oikeassa reunassa luukun
takana
S-VIDEO S$Videoliitäntä : SVHS-/Hi8-videokameroiden tai

SVHS-/Hi8-videonauhureiden liitäntä (ohjelmapaikka '����')

keltainen liitäntä
VIDEO

videotuloliitäntä: videokameroiden tai videonauhureiden liitäntä
(ohjelmapaikka '����')

valkoinen/punainen
liitäntä
left AUDIO right

vasen/oikea audiotuloliitäntä : videokameroiden tai
videonauhureiden liitäntä (ohjelmapaikka '����')

Vaihtaminen liitäntöjen S-VIDEO ja VIDEO välillä tehdään automaattisesti. Molempien liitäntöjen
ollessa käytössä liitännän S-VIDEO signaalilla on etusija.

DV IN i$Link$/DV$liitäntä (digitaalivideotulo, IEEE 1394, FireWire):
Digitaalisten videokameroiden tai muiden soveltuvien laitteiden liitäntä
(ohjelmapaikka '���	').
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IIIIIIIIIIIIIII Levypalkki: Näyttää levyn kohdan (levyosoitin).
Play/Record: yksittäinen vilkkuva segmentti levyn senhetkisessä
etenemiskohdassa.
Pause: vilkkuva segmentti senhetkisen etenemiskohdan kummallakin
puolella.
Stop: valaistu segmentti senhetkisessä etenemiskohdassa.

SAT Satelliittitallennus on ohjelmoitu

TIMER Tallennus (Timer) on ohjelmoitu

o((( Kauko-ohjaimen signaalia vastaanotetaan

VPS/PDC Video Programming System / Programme Delivery Control: Valittu
televisiokanava lähettää VPS- tai PDC-koodia.

LANG II Laite on tunnistanut toiston aikana hifiäänen tai kaksikanavaisen äänen tai
se vastaanottaa hifiääntä tai kaksikanavaista ääntä. Valitun äänikanavan
mukaan joko 'I' tai 'II' on valaistuna

Tallentavan DVD$videon näytön
ilmoitukset


����� Tallentavan DVD-videon näyttöön voi tulla seuraavia ilmoituksia:

�� �� ��� Tallentava DVD-video on käyttöönottotilassa. Avaa televisio ja tutustu
luvun 'Käyttöönotto' kohtaan 'Käyttöönottoasennus'.

�� ����� Tulosignaali ei ole riittävä (vakaa)

���� Kuvaruudun valikko on käytössä

������ Levypesää avataan

�
�� ���� Levypesä on auki

������ Levypesää suljetaan


����� Levyä luetaan

���� ���� Onnistuneen tallennuksen jälkeen laaditaan sisällysluettelo.

���� ���� Uuden levyn ensimmäisen tallennuksen päätyttyä laaditaan
valikkorakenne.

���� �
�� Kopiosuojattua DVD-levyä/videokasettia on yritetty kopioida.

���� Odota, kunnes tämä ilmoitus poistuu. Tallentava DVD-video suorittaa
parhaillaan jotakin toimintoa.

�� ���� Laitteeseen ei ole asetettu levyä tallennusta varten. Jos laitteeseen on
asetettu levy, voi olla, ettei sitä pystytä lukemaan.

���� Tallentavassa DVD-videossa olevan DVD-levyn tiedot näkyvät
kuvaruudulla

���� Tallentava DVD-video tekee muutoksia parhaillaan
DVD-yhteensopiviksi.
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�
���� Koko levy tyhjennetään.

��������� Tallentavaan DVD-videoon asetettu levy on uusi, tai se on tyhjennetty
kokonaan (levyllä ei ole tallenteita).

�
������� Levy on tallennussuojattu.

��� ����� Levyn suurin mahdollinen nimikelukumäärä on saavutettu. Levylle
voidaan tallentaa korkeintaan 48 nimikettä.

��� ���� Nimikkeen/levyn suurin mahdollinen kohtalukumäärä (Chapter) on
saavutettu. Nimikkeelle voidaan tallentaa korkeintaan 99 kohtaa
(Chapters) ja levylle 124 kohtaa.

���� ���� Levy on täynnä. Levyllä ei ole tilaa uusille tallenteille.

��� ���� Tallentavaan DVD-videoon on asetettu levy, jolla on PAL-tallenteita, ja
laite on yrittänyt tallentaa NTSC-signaalia. Aseta tallentavaan
DVD-videoon uusi levy tai käytä levyä, jolla jo on NTSC-tallenteita.

���� ���� Tallentavaan DVD-videoon on asetettu levy, jolla on NTSC-tallenteita, ja
laite on yrittänyt tallentaa PAL-signaalia. Aseta tallentavaan
DVD-videoon uusi levy tai käytä levyä, jolla jo on PAL-tallenteita.


���
��� Tallennuksen aikana on suoritettu kielletty toiminto (kuten painettu
painiketta OPEN/CLOSE J ).

�
������� Toisto aloitettiin tyhjän nimikkeen kohdalta, tai seuraava nimike on tyhjä.

���� ���� Suojatun levyn toiston aikana on yritetty tallentaa. Tämä ilmoitus tulee
näyttöön myös silloin, kun on yritetty lisätä kohtamerkintää (painike
FSS & ).

���� �

 Nimikkeen kirjoittamisen aikana on ilmennyt virhe. Jos tällaisia virheitä
esiintyy usein, puhdista levy tai käytä uutta levyä.
Ohjeet levyn puhdistamiseen ovat seuraavan luvun kohdassa 'Levyjen
puhdistaminen'.

���� ��
� Nimikkeen kirjoittamisen aikana on ilmennyt virhe. Tallennus jatkuu,
virhe on ohitettu.

����� Automaattisen kanavahaun jälkeen kuvaruudulle avautuu valikko
kellonajan/päivämäärän asettamista varten.

���� �� Automaattisen kanavahaun aikana kaikki löytyneet kanavat lasketaan.

������� Levypesä ei avaudu eikä sulkeudu.

���� 
�� Uusi tallennus tehdään kaikkien edellisten tallennusten jälkeen (SAFE
RECORD).

�������� Tiedot siirtyvät televisiovastaanottimelta 'EasyLink'-toiminnolla.

�������
��� Postformat
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AJohdanto

Hyvä Philipsin asiakas!

Käyttöohjeet ovat yleensä hyvin kuivia, koska ne ovat kovin teknisiä ja usein huonosti käännettyjä.
Tämän takia Philips on palkannut minut.

Saanen esittäytyä:
nimeni on Phil. Tehtäväni on opastaa sinua käyttöohjeen lukemisessa ja auttaa uuden laitteen
käytössä. Annan sinulle sopivissa kohdissa seuraavanlaista tietoa:

Kysymys (?)
Tässä selostan vähemmän
tärkeiltä näyttäviä asioita.

Vinkki
Tässä annan ohjeita
toiminnoista, jotka
helpottavat laitteen käyttöä.

Ongelma
Tässä autan selvittämään
ongelmien syitä ja löytämään
niihin ratkaisut.

Toivottavasti uudesta laitteesta on paljon iloa!

Phil

P.S. Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä tai käytössä ilmenee ongelmia, lue ensin luku
'Tarkistusluettelo'. Jos tästä ei ole apua, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun .
Asiakaspalvelun puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat tämän käyttöohjeen lopussa.
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Tervetuloa PHILIPS$laitteiden omistajien laajaan joukkoon!

Kiitos, että ostit tallentavan DVD-videon DVDR 75/021 .
Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää tallentavaa DVD-videota. Käyttöohje sisältää
laitteen käytön kannalta tärkeää tietoa.
Älä käytä laitetta heti , kun olet tuonut sen kylmästä lämpimään tai lämpimästä
kylmään . Älä myöskään käytä laitetta hyvin kosteissa oloissa.
Anna laitteen olla huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia kuljetuksen jälkeen. Tässä ajassa
tallentava DVD-video mukautuu uuteen ympäristöönsä (lämpötilaan, ilmankosteuteen jne.).

Philips$tiimi toivoo, että
tallentavasta DVD$videosta on
sinulle
paljon iloa!

Mikä on DVD?

DVD (Digitale Versatile Disc, 'digitaalinen monimuotolevy') on uusi
tallennusmuoto, jossa yhdistyvät CD-levyn käyttömukavuus ja uusin digitaalinen
videotekniikka. DVD-video-levyssä käytetään nykyaikaista
MPEG2-pakkaustekniikkaa, jonka ansiosta kokonainen elokuva voidaan tallentaa
yhdelle ainoalle 5 tuuman levylle.

Kuinka hyvä DVD:n erottelukyky on VHS$nauhaan verrattuna?

Erittäin terävien digitaalisten kuvien erottelukyky on yli 500 juovaa, joissa
jokaisessa on 720 pikseliä (kuvapistettä). Tämä erottelukyky on yli kaksi kertaa
parempi kuin VHS-nauhalla ja parempi kuin Laserdisc-levyllä. DVD:n laatu on
verrattavissa studioiden digitaalisten mastertallennusten laatuun.

Mihin DVD+RW$levy pystyy?

DVD+RW-levy (ReWritable) on uudelleenkirjoitettava DVD-levy, joka
perustuu samaan faasimuutostekniikkaan kuin uudelleenkirjoitettavat
CD-RW-levyt (ReWritable). Tallennuskerroksen heijastuskykyä muutetaan
tehokkaalla laserilla. Tämä voidaan toistaa yli tuhat kertaa.

Mihin DVD+R$levy pystyy?

DVD-R (Recordable) Toisin kuin DVD+RW-levylle, tälle levylle voidaan
kirjoittaa dataa muistiin vain yhden kerran. Jos levyä ei päätetä eli viimeistellä
tallennuksen jälkeen, levyn kirjoittamista voidaan jatkaa tallentavassa
DVD-videossa. Juuri tehdyt tallennukset voidaan kyllä poistaa jälkikäteen, mutta
niiden päälle ei voi enää tallentaa. Poistetut tallenteet (nimikkeet) on merkitty
merkinnällä 'Poistettu nimike'.
Jos tätä levyä halutaan toistaa tavallisessa DVD-videossa, se on viimeisteltävä
tallentavassa DVD-videossa. Tämän toimenpiteen jälkeen levylle ei voida enää
lisätä tallenteita.

Mihin tallentava DVD$videoni pystyy?

Philipsin tallentava DVD-video on digitaalisten videolevyjen tallennus- ja
toistolaite, joka noudattaa 'kahdensuuntaisesti' DVD-video-levyjen standardia.
Tämä tarkoittaa, että
•) valmiita DVD-video-levyjä voidaan toistaa tällä tallentavalla DVD-videolla
•) tällä tallentavalla DVD-videolla tehtyjä tallenteita voidaan toistaa muilla
DVD-video-toistolaitteilla ja tietokoneiden DVD-ROM-asemilla. ?

Johdanto
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Käytettävät levyt

Tällä tallentavalla DVD-videolla voidaan toistaa ja kirjoittaa seuraavia levyjä:

Tallennus ja toisto

DVD+RW (uudelleenkirjoitettava DVD-levy)

DVD+R (kerran uudelleenkirjoitettava DVD-levy)

Vain toisto:

DVD-video (Digital Versatile Disk, digitaalinen monimuotolevy)

DVD-R (DVD-Recordable, kirjoitettava DVD-levy)

DVD-RW (DVD-Rewritable, uudelleenkirjoitettava DVD-levy). Levy voidaan toistaa vain silloin,
kun tallennus on tehty Video-tilassa ja tallennus on päätetty (viimeistelty).

Audio CD (audio-CD, ääni-CD)

Super Audio CD (toistaa vain SACD-hybribilevyn CD-kerroksen)

Video-CD (formaatti 1.0, 1.1, 2.0)

Super Video CD

CD-R (CD-Recordable, kirjoitettava CD-levy) audio-/MP3-sisältö

CD-RW (CD-Rewritable, uudelleenkirjoitettava CD-levy) audio-/MP3-sisältö

S
U
O
M
I

Johdanto



6

Maakoodi (aluekoodi)

Koska DVD-elokuvia ei tavallisesti julkaista kaikissa maissa samaan aikaan, kaikissa DVD-videoissa
on tietty aluekoodi. Levyillä voi olla oma aluekoodinsa. Jos DVD-videon ja levyn aluekoodit
eroavat toisistaan, levyä ei voida toistaa.

DVD-levyissä on oltava merkintä 'ALL'(kaikki maat) tai koodi 2 alueelle 2, jotta se voidaan toistaa
tällä laitteella. Jos DVD-levyssä on muun alueen koodimerkintä, sitä ei voida toistaa tällä tallentavalla
DVD-videolla.
Karttaan on merkitty eri alueiden numerot.
Seuraavilla alueilla on maakoodi (aluekoodi) 2:
Japani, Eurooppa, Etelä-Afrikka, Lähi-itä (Egypti mukaan lukien).

Tekniset tiedot

Verkkojännite: 220-240 V / 50 Hz
Tehonkulutus: 27 W
Mitat senttimetreissä (leveys, korkeus, syvyys): 43,5 x 7,6 x 33,5 (levypesä suljettuna), 47,2
(levypesä auki)
Paino ilman pakkausta noin: 4,0 kg
Sähkökatkos / ei virransyöttöä: Kanava- ja ajastintiedot säilyvät n. yhden vuoden, kellonaika

puolestaan säilyy muistissa n. 12 tuntia.

Käyttöpaikka: enintään 10 asteen kallistuma kaikkiin suuntiin.
Ympäristön lämpötila: 15-35 ºC
Ilmankosteus: 25-75 %

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Käyttöohje
Takuukirjanen
Pika-asennusohje
Kauko-ohjain ja paristot
Antennijohto
Virtajohto
Scart-kaapeli (euro-AV-kaapeli)

Johdanto
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Turvaohjeita ja muita ohjeita

Varoitus!
Laite lähettää näkyviä ja näkymättömiä lasersäteitä. Älä katso lasersädettä, kun
laitteen kotelo on auki.

Silmävammavaaran vuoksi laitteen saa avata ja huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoteknikko.

LASER
Tyyppi: puolijohdelaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
Aallonpituus: 660 nm (DVD), 780 nm (CD)
Lähtöteho (objektiivin ulkopuolella): 20 mW (DVD+RW:n kirjoittaminen); 0,8 mW (DVD:n
lukeminen); 0,3 mW (CD:n lukeminen).
Säteen kulma: 82 astetta (DVD), 54 astetta (CD)

Vaarallinen suurjännite! Älä avaa koteloa!
Sähköiskuvaara!

Laitteen sisällä ei ole itse korjattavia osia. Anna huolto- ja korjaustyöt ammattilaisten tehtäväksi.

Aina kun tallentava DVD-video on kytketty sähköverkkoon, osa sen osista on toiminnassa.
Tallentavan DVD-videon virta voidaan katkaista kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.

Jos irrotat tallentavan DVD-videon sähköverkosta, varmista, että pistoke vedetään irti pistorasiasta
eikä vain vedetä laitteen takaosassa sijaitsevaa pistoketta irti liitännästä 4MAINS . Kaapelin
vapaasti roikkuva pää saattaa vahingoittaa ympärillä leikkiviä lapsia.

Tämä käyttöohje on painettu ympäristöä säästävälle paperille.

Vie vanhat paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Hävitä pakkaus paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti ympäristöä suojellen.

Monia tämän elektroniikkalaitteen osia voidaan käyttää uudelleen. Ota selvää vanhan laitteen
kierrätysmahdollisuuksista.
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Aseta laite paikoilleen niin, että sen ympärille jää noin 2,5 cm tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti
kiertämään, eikä laite pääse ylikuumenemaan.

Pidä huoli, että ilma pääsee vapaasti ulos laitteen ilmanvaihtoaukoista. Aseta laite tukevalle alustalle.

Pidä huoli, että laitteen sisään ei joudu vieraita esineitä tai nesteitä. Älä aseta tallentavan
DVD-videon päälle maljakoita tai vastaavia. Jos laitteeseen pääsee nestettä, irrota virtajohto heti
pistorasiasta ja kysy neuvoa asiakaspalvelusta.

Älä tuo tallentavaa DVD-videota lämpöpattereiden tai muiden lämmönlähteiden lähelle ja suojaa se
suoralta auringonvalolta.

Älä aseta laitteen päälle palavia esineitä (kynttilöitä, lämpökynttilöitä jne.).

Pidä huoli, että lapset eivät pääse työntämään esineitä levypesään tai ilmanvaihtoaukkoihin.

Levyjen puhdistaminen

Jotkin toimintavirheet, kuten kuvan pysähtyminen, äänikatkokset ja kuvahäiriöt, voivat johtua
tallentavassa DVD-videossa olevan levyn likaantumisesta. Voit estää tällaiset häiriöt puhdistamalla
levyt säännöllisesti.

1 Puhdista likaantunut levy pehmeällä liinalla. Pyyhi levyä keskustasta
reunoihin päin.

2 Älä käytä puhdistuksessa liuottimia, kuten puhdistusbensiiniä tai
ohentimia, kaupoista saatavia puhdistusaineita tai tavallisten äänilevyjen
antistaattisia puhdistussuihkeita.

Voinko käyttää tallentavassa DVD$videossa puhdistuslevyä?

Koska tallentavan DVD-videon optinen laserlukupää toimii suuremmalla teholla
kuin tavallisen DVD-videon tai CD-soittimen lukupää, puhdistus-CD:t voivat
vahingoittaa optista laserlukupäätä.
Älä siis käytä puhdistavia CD$levyjä. ?

Johdanto
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Tallentavan DVD$videon erikoistoiminnot

Tallentavassa DVD-videossa Philipson useita erikoistoimintoja, jotka helpottavat laitteen käyttöä.

Philipsin laitteilla tallentavan DVD-videon ja muiden kotiteatterilaitteiden välille saadaan paras
mahdollinen yhteys.

Muut ulkoiset laitteet (viritin-vahvistin, televisiovastaanotin) ohjaavat tallentavaa DVD-videota
Cinema Link -toiminnon avulla ja asettavat tallentavaan DVD-videoon näin oikeat
järjestelmäasetukset.

Tämän toiminnon avulla tallentava DVD-video hoitaa automaattisesti televisiovastaanottimen
ohjelma-asetukset Scart-kaapelin kautta ( EXT 1 TO TV-I/O -liitäntä).

Tallentavalla DVD-videolla tehtyjä tallennuksia voidaan ohjata ulkoisella satelliittivastaanottimella.

Painiketta painamalla sammutettu tallentava DVD-video selvittää, mitä kanavaa televisiovastaanotin
sillä hetkellä vastaanottaa, ja alkaa tallentaa sitä.

Tätä liitäntää kutsutaan myös nimillä 'FireWire' tai 'IEEE 1394'. Liitännällä siirretään suuren
kaistanleveyden digitaalisia signaaleja, joita käytetään digitaalisissa videokameroissa. Audio- ja
videosignaalia siirretään kaapelin avulla. DV- ja Hi8-videokameran lisäksi tähän digitaaliseen
tuloliitäntään voidaan liittää myös tietokone, jossa on digitaalinen videolähtöliitäntä.

Tässä kuvaruutunäytössä näkyy yleiskuva laitteeseen asetetusta levystä. Jokainen indeksikuva vastaa
yhtä tallennetta. Lisäksi kuvaruudun oikeassa reunassa on levyosoitin, joka kuvaa graafisesti
kyseisen tallenteen kestoa ja kohtaa.

Tällä toiminnolla voit poistaa helposti elokuvan keskellä olevia mainoskatkoja tai muita kohtauksia.
Poistoa varten vastaavat kohdat merkitään ja ohitetaan niin halutessasi. Poistot tallennetaan
DVD-levylle siten, että myös tavallinen DVD-video ohittaa merkityt kohtaukset.

MP3-tiedostot ovat pakattuja musiikkikappaleita. Tällä erityisellä pakkausmenetelmällä
äänimateriaalin tietomäärä vähennetään yhteen kymmenesosaan alkuperäisestä. Pakkaamisen
ansiosta yhdelle CD-levylle voidaan tallentaa jopa 10 tuntia musiikkia.
Näitä musiikki-CD-levyjä voidaan toistaa tällä laitteella.

Tavallisesti uusi tallenne tallennetaan levylle siihen kohtaan, missä levy sillä hetkellä on, kuten
videokasetissa keskelle nauhaa. Kun painat painiketta REC/OTR n pitemmän ajan, uusi tallenne
tallennetaan kaikkien aikaisempien tallenteiden perään. Näin et vahingossa tallenna uutta tallennetta
vanhojen tallenteiden päälle.
DVD+R-levyillä tallenne tallennetaan aina aikaisempien tallenteiden perään.

Tällä tallentavalla DVD-videolla voit tallentaa esimerkiksi satelliittivastaanottimesta tai muusta
RGB-lähteestä SCART-tuloliitännän (liitännän EXT 2 AUX-I/O ) kautta. Värien punainen (R),
vihreä (G) ja sininen (B) videosignaalit siirretään kolmella erillisellä johtimella. Näin estetään
tavallisissa videokaapeleissa esiintyvät keskinäishäiriöt.
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Philipsin tallentavat DVD-videot voivat toistaa valmiiksi tallennettuja DVD- ja CD-levyjä. Tällä
tallentavalla DVD-videolla tallennettuja DVD-levyjä voidaan toistaa tällä hetkellä myynnissä olevilla ja
tulevilla DVD-videoilla.

Dolby Laboratories Inc:n 5.1-kanavaisen äänijärjestelmän standardi. Tässä akustisessa
toistojärjestelmässä käytetään viittä peruskanavaa. Lisäksi järjestelmässä on yksi kanava vain
matalataajuuksisia tehosteita varten. Kaiuttimet sijaitsevat edessä vasemmalla, keskellä ja oikealla ja
takana vasemmalla ja oikealla. Järjestelmä on yleisin käytössä oleva järjestelmä, ja sitä käytetään
myös elokuvateattereissa.
Tällä tallentavalla DVD-videolla jokainen ääni tallennetaan kaksikanavaisena Dolby Digital -äänenä
DVD+RW-levylle.

Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby- ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.

Digital Theatre Systems Inc:n 5.1-kanavaisen äänijärjestelmän standardi. Toiseksi yleisin
äänijärjestelmä Dolby Digitalin jälkeen.

Tämä laite sisältää tekijänoikeussuojaustekniikkaa, joka on suojattu yhdysvaltalaisilla patenteilla
4631603, 4577216 ja 4819098 ja muiden oikeudenhaltijoiden immateriaalioikeuksilla. Tämän
tekijänoikeussuojaustekniikan käyttöön on oltava Macrovision Corporationin lupa, ja tekniikka on
tarkoitettu käytettäväksi vain kotona tai muissa suljetuissa katselutilaisuuksissa, ellei Macrovision
ole myöntänyt kirjallista lupaa muunlaiseen käyttöön. Tuotteen analysoiminen, muuttaminen tai
koodin purkaminen on kiellettyä.

Tallentavan DVD-videon helppokäyttöinen ohjelmointijärjestelmä. Tallennusten ohjelmoiminen voi
olla yhtä helppoa kuin puhelimen käyttö. Anna kanavan numero, jonka löydät television
ohjelmatiedoista tai tv-lehdestä.

ShowView on Gemstar Development Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
ShowView-järjestelmä on valmistettu Gemstar Development Corporationin lisenssillä.

Kirjoita tähän kohtaan laitteen sarjanumero huoltoa varten ja mahdollisen varkauden varalta.
Sarjanumero (PROD. NO.) on laitteen takapaneelissa olevassa tyyppikilvessä:

MODEL NO. DVDR 75/021

PROD. NO. ..................

Tämä tuote täyttää seuraavien standardien asettamat vaatimukset:
73/23/ETY + 89/336/ETY + 93/68ETY.

Johdanto



11

BTallentavan DVD$videon asentaminen

Kauko$ohjaimen valmisteleminen käyttöä
varten

Alkuperäispakkauksessa olevan tallentavan DVD-videon mukana toimitetaan kauko-ohjain ja siihen
kuuluvat paristot. Seuraavassa kohdassa kuvatut paristot on asetettava kauko-ohjaimeen ennen
kuin sitä voidaan käyttää.

1 Ota esille tallentavan DVD-videon kauko-ohjain ja paristot (2
kappaletta).

2 Avaa paristolokero, aseta paristot paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla
ja sulje paristolokero.

Kauko-ohjain on käyttövalmis.
Sen toimintaetäisyys on noin 5-10 metriä.

Kauko$ohjaimen oikea suuntaaminen

Seuraavissa kappaleissa kuvatuissa toiminnoissa tarvitaan kauko-ohjainta.
Suuntaa kauko-ohjaimen pää aina tallentavan DVD-videon suuntaan, ei
television suuntaan. Vinkki

Tallentavan DVD$videon yhdistäminen
televisiovastaanottimeen

Kaapelit on liitettävä paikoilleen ennen kuin tallentavalla DVD-videolla voidaan tallentaa ja toistaa
televisio-ohjelmia.

Liitä tallentava DVD-video suoraan televisiovastaanottimeen. Tallentavan DVD-videon ja
television väliin kytketty videonauhuri voi huonontaa kuvanlaatua tallentavan DVD-videon
sisäänrakennetun kopiointisuojausjärjestelmän vuoksi.
Suosittelemme, että yhdistät televisiovastaanottimen ja tallentavan DVD-videon Scart-kaapelilla.

Mikä on Scart$kaapeli?

Scart- eli eurokaapeli välittää kuva-, ääni- ja ohjaussignaaleja. Tätä kytkentätapaa
käytettäessä kuvan ja äänen laatu ei siirrettäessä juurikaan heikkene. ?
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Jos asennat tallentavaa DVD-videota ensimmäistä kertaa, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Yhdistäminen Scart$kaapelin ja Easy Link $toiminnon avulla
Jos käytät Scart-kaapelia ja televisiossa on esimerkiksi Easy Link-, Cinema Link-, NexTView Link-,
Q-Link-, Smart Link-, Megalogic- tai Datalogic-toiminto.

Yhdistäminen Scart$kaapelilla ilman Easy Link $toimintoa
Jos käytät Scart-kaapelia ja televisiossa ei ole esimerkiksi Easy Link-, Cinema Link-, NexTView Link-,
Q-Link-, Smart Link-, Megalogic- tai Datalogic-toimintoa.

Yhdistäminen S$Video$kaapelilla (Y/C)
Jos televisiossa on S-Video-liitäntä (SVHS).

Yhdistäminen Video$CVBS$kaapelilla
Jos televisiossa on Video-CVBS-liitäntä.

Yhdistäminen Scart$kaapelin ja Easy Link
$toiminnon avulla

Easy Link -toiminnon avulla tallentava DVD-video voi vaihtaa tietoa television kanssa. Lisäksi Easy
Link -toiminnon ansiosta televisioon tallennetut televisiokanavat siirretään tallentavaan
DVD-videoon oikeassa järjestyksessä.
Katso televisiovastaanottimen käyttöohjetta.

Tarvitset seuraavat johdot:
antennijohto (1, mukana pakkauksessa), virtajohto (2, mukana pakkauksessa) ja erityinen Easy Link
-toiminnolle soveltuva Scart-kaapeli (3).

1 Sulje televisio.

2 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan
DVD-videon takapaneelin ANTENNA IN - liitäntään.

3 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUT ja toinen pää
televisiovastaanottimen antennituloliitäntään.

4 Kytke Easy Link -yhteensopivan Scart-kaapelin toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelin Scart-liitäntään EXT 1 TO TV-I/O ja toinen
pää Easy Link -yhteensopivaan television Scart-liitäntään (katso
television käyttöohje).

Tallentavan DVD-videon asentaminen
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5 Avaa televisio.

6 Kytke laitteen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelin virtaliitäntään 4MAINS ja toinen pää
pistorasiaan.

EasyLink
loading data from TV;
please wait

7 Kuvaruutuun tulee ilmoitus, että tiedonsiirto on alkanut. Tallentavan
DVD-videon näyttöön tulee tiedonsiirron kestoaika '��������'.
Televisio siirtää kaikki tallennetut televisiokanavat samassa
järjestyksessä tallentavaan DVD-videoon.
Tämä voi kestää muutamia minuutteja.

aKuvaruutuun tulevat 'Aika', 'Vuosi', 'Kuukausi', 'Päivä'.

Päivämäärä ja kellonaika otetaan yleensä ohjelmapaikalle P01 tallennetun
televisiokanavan tiedoista. Jos antennisignaali on liian heikko tai signaalissa
on häiriöitä, tee nämä asetukset manuaalisesti:

1 Tarkista rivillä 'Aika' näkyvä kellonaika.
2 Muuta kellonaikaa tarvittaessa kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 .
3 Valitse seuraava rivi painikkeella CH+ A tai CH- B .
4 Tarkista, että näytetyt asetukset 'Vuosi', 'Kuukausi' ja 'Päivä' ovat

oikein.
5 Jos tiedot ovat oikein, tallenna ne painikkeella OK . Ongelma

Ensiasetukset

Puhekieli
English
Español
Français
Português
Italiano

Jatka painamalla OK

aTelevision kuvaruutuun tulee useita asennusvalikkoja.

Kaikkia tarpeellisia tietoja ei ole siirretty. Määritä asetukset manuaalisesti
seuraavalla tavalla. Lisätietoja yksittäisistä toiminnoista on luvun
'Käyttöönotto' kohdassa 'Käyttöönottoasennus'.

1 Valitse haluamasi puhekieli (puheäänen kieli) painikkeella CH- B tai
CH+ A ja vahvista valinta painikkeella OK .

2 Valitse haluamasi tekstityskieli painikkeella CH- B tai CH+ A ja vahvista
valinta painikkeella OK .

3 Valitse haluamasi kuvasuhde painikkeella CH- B tai CH+ A .

'4:3 letterbox' Television kuvasuhde 4:3 laajakangaskuva (kuvaruudun
ylä- ja alareunassa mustat palkit)

'4:3 panscan' Television kuvasuhde 4:3 kuva kuvaruudun korkuinen,
sivut leikattu

'16:9' Television kuvasuhde 16:9
4 Vahvista valinta painikkeella OK .
5 Valitse oma maasi painikkeella CH- B tai CH+ A .

Jos maasi ei näy ruudussa. valitse 'Muu'.
6 Vahvista valinta painikkeella OK . Ongelma

Käyttöönottoasennus on nyt valmis.
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Yhdistäminen Scart$kaapelilla ilman
Easy Link $toimintoa

Tarvitset seuraavat johdot:
antennijohto (1, mukana pakkauksessa), virtajohto (2, mukana pakkauksessa), Scart-kaapeli (3).

1 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan
DVD-videon takapaneelin ANTENNA IN - liitäntään.

2 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUT ja toinen pää
televisiovastaanottimen antennituloliitäntään.

3 Kytke Scart-kaapelin toinen pää tallentavan DVD-videon takapaneelin
Scart-liitäntään EXT 1 TO TV-I/O ja toinen pää television tallentavaa
DVD-videota varten tarkoitettuun Scart-liitäntään (katso television
käyttöohje).

Televisiossa on useita Scart$liitäntöjä Mitä niistä käytän?

Valitse Scart-liitäntä, jota voi käyttää sekä videolähtönä että videotulona.

Kuvaruutuun tulee Scart$liitännän valikko

Valitse kyseisen Scart-liitännän liitäntälähteeksi 'VCR'. ?

4 Avaa televisio.

5 Kytke laitteen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan virtaliitäntään 4MAINS ja toinen
pää pistorasiaan.
Näytössä näkyy tallentavan DVD-videon tärkeimmät toiminnot.
Käyttöönottoasennuksen jälkeen tämä toiminto kytkeytyy pois päältä.
Lisäohjeita siitä, kuinka toiminnon voi kytkeä uudelleen, saat luvun
'Omat asetukset' kappaleesta 'Valmiustila'.

6 Paina DVD-videon painiketta STANDBY/ON m . Näyttöön tulee
ilmoitus '�� �� ���'.

7 Jos liitäntä on tehty oikein ja televisio kytkeytyy automaattisesti
Scart-liitännän ohjelmapaikalle, kuten EXT, 0 tai AV, kuvaruutuun tulee
seuraava kuva:

Tallentavan DVD-videon asentaminen
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Ensiasetukset

Valikoiden kieli
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Jatka painamalla OK

aKuvaruutuun ei tule mitään.
b Tallentava DVD-video vaihtaa moniin televisioihin Scart-liitännän

ohjelmapaikan Scart-kaapelin välityksellä.
b Jos televisioon ei vaihdu automaattisesti Scart-liitännän ohjelmapaikka, valitse

televisiosta vastaava ohjelmapaikka manuaalisesti (katso television
käyttöohje).

b Tarkista, että televisiosta lähtevä Scart-kaapeli on kunnolla kiinni tallentavan
DVD-videon EXT 1 TO TV-I/O - liitännässä. Liitäntä EXT 2 AUX-I/O on
tarkoitettu vain lisälaitteille. Ongelma

Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Yhdistäminen S$Video$kaapelilla (Y/C)

Tällä myös SVHS-kaapeliksi kutsutulla kaapelilla siirretään eri johtimissa kirkkaussignaalia
(Y-signaalia) ja värisignaalia (C-signaalia). Tätä liitintä kutsutaan myös mini-DIN-liittimeksi.

Tarvitset seuraavat johdot:
antennijohto (1, mukana pakkauksessa), virtajohto (2, mukana pakkauksessa), S-Video-kaapeli
(SVHS) (3), audiokaapeli (4, mukana pakkauksessa, punaiset/valkoiset liittimet).

1 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan
DVD-videon takapaneelin ANTENNA IN - liitäntään.

2 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUT ja toinen pää
televisiovastaanottimen antennituloliitäntään.

3 Kytke S-Video-kaapelin (SVHS) toinen pää tallentavan DVD-videon
takapaneelin liitäntään OUT S-VIDEO (Y/C) ja toinen pää television
vastaavaan S-Video-tuloliitäntään (SVHS). (Liitännässä on tavallisesti
merkintä 'S-Video in' tai 'SVHS in'. Katso television käyttöohje.)
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4 Kytke laitteen mukana toimitetun audiokaapelin (Cinch) toinen pää
tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan punaiseen/valkoiseen
Cinch-liitäntään OUT L AUDIO R ja toinen pää television yleensä
punaiseen/valkoiseen audiotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti
merkintä 'Audio in' tai 'AV in'. Katso television käyttöohje.)

5 Avaa televisio. Kytke televisio SVHS-tuloliitännälle tai valitse vastaava
ohjelmapaikka. Ohjelmapaikan saat television käyttöohjeesta.

6 Kytke laitteen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan virtaliitäntään 4MAINS ja toinen
pää pistorasiaan.
Näytössä näkyy tallentavan DVD-videon tärkeimmät toiminnot.
Käyttöönottoasennuksen jälkeen tämä toiminto kytkeytyy pois päältä.
Lisäohjeita siitä, kuinka toiminnon voi kytkeä uudelleen, saat luvun
'Omat asetukset' kappaleesta 'Valmiustila'.

7 Paina DVD-videon painiketta STANDBY/ON m . Näyttöön tulee
ilmoitus '�� �� ���'.

Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Yhdistäminen Video$CVBS$kaapelilla

Tällä tavallisesti keltaisella Cinch-liitännällä siirretään komposiittivideosignaalia (FBAS, CVBS). Tässä
siirtotavassa väri- ja kirkkaussignaalit siirretään samassa johtimessa. Tämä voi aiheuttaa joissakin
tapauksissa kuvahäiriöitä (ns. moiré-ilmiötä).

Tarvitset seuraavat johdot:
antennijohto (1, mukana pakkauksessa), virtajohto (2, mukana pakkauksessa), Video-CVBS-kaapeli
(3, mukana pakkauksessa, keltainen liitin), audiokaapeli (4, mukana pakkauksessa, punaiset/valkoiset
liittimet).

1 Irrota antennijohdon pistoke televisiosta. Kytke pistoke tallentavan
DVD-videon takapaneelin ANTENNA IN - liitäntään.

2 Kytke laitteen mukana toimitetun antennijohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan liitäntään TV OUT ja toinen pää
televisiovastaanottimen antennituloliitäntään.

Tallentavan DVD-videon asentaminen
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3 Kytke laitteen mukana toimitetun Video-CVBS-kaapelin toinen pää
tallentavan DVD-videon takapaneelin keltaiseen Cinch-liitäntään OUT
VIDEO (CVBS) ja toinen pää television tavallisesti keltaiseen
videotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti merkintä 'Video in' tai
'AV in'. Katso television käyttöohje.)

4 Kytke laitteen mukana toimitetun audiokaapelin (Cinch) toinen pää
tallentavan DVD-videon takapaneelissa olevaan punaiseen/valkoiseen
Cinch-liitäntään OUT L AUDIO R ja toinen pää television yleensä
punaiseen/valkoiseen audiotuloliitäntään. (Liitännässä on tavallisesti
merkintä 'Audio in' tai 'AV in'. Katso television käyttöohje.)

5 Avaa televisio. Kytke televisio video-/audio-tuloliitännälle tai valitse
vastaava ohjelmapaikka. Ohjelmapaikan saat television käyttöohjeesta.

6 Kytke laitteen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää tallentavan
DVD-videon takapaneelissa olevaan virtaliitäntään 4MAINS ja toinen
pää pistorasiaan.
Näytössä näkyy tallentavan DVD-videon tärkeimmät toiminnot.
Käyttöönottoasennuksen jälkeen tämä toiminto kytkeytyy pois päältä.
Lisäohjeita siitä, kuinka toiminnon voi kytkeä uudelleen, saat luvun
'Omat asetukset' kappaleesta 'Valmiustila'.

7 Paina DVD-videon painiketta STANDBY/ON m . Näyttöön tulee
ilmoitus '�� �� ���'.

Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.
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CLisälaitteiden yhdistäminen

Lisälaitteiden yhdistäminen toiseen
Scart$liitäntään

Voit liittää dekooderin, satelliittivastaanottimen, videokameran tai muun lisälaitteen liitäntään EXT
2 AUX-I/O . Kun toisto aloitetaan tällä lisälaitteella, tallentava DVD-video yhdistää Scart-liitännän
EXT 2 AUX-I/O automaattisesti Scart-liitäntään EXT 1 TO TV-I/O . Näin näet lisälaitteen
kuvan television kuvaruudussa, vaikka tallentava DVD-video on sammutettu.
Kauko-ohjaimen painikkeella TV/DVD voit vaihtaa Scart-liitännän EXT 2 AUX-I/O kautta
tapahtuvan toiston ja tallentavan DVD-videon toiston välillä.

Ylimääräisen videonauhurin yhdistäminen

Videonauhuri voidaan yhdistää liitäntään EXT 2 AUX-I/O .
Jos sinulla on SVHS-videonauhuri, voit käyttää myös liitäntää OUT S-VIDEO (Y/C) sekä liitäntöjä
OUT L AUDIO R .

Huomio
Useimmat valmiiksi nauhoitetuista ja tallennetuista videokaseteista tai DVD-levyistä on
kopiosuojattu. Jos yrität kopioida niitä, tallentavan DVD-videon näyttöön tulee ilmoitus '����
�
��'.

aVideokasetteja kopioitaessa tallentavan DVD$videon näytössä
näkyy ilmoitus '�� �����'.

b Tarkista, että kaapelien liittimet ovat kunnolla kiinni.
b Jos tallennat videonauhurilla, muuta ensin videonauhurin 'Tracking'-asetusta.
b Jos videotulosignaalit ovat huonoja, tallentava DVD-video ei ehkä tunnista

signaalia.

aDVD$video$levyjä ja valmiiksi nauhoitettuja videokasetteja
kopioitaessa kuva voi olla rakeinen ja sen kirkkaus vaihtelee.

b Tätä esiintyy, kun yritetään kopioida kopiosuojattuja DVD-levyjä tai
videokasetteja. Vaikka television kuvaruudun kuva on hyvä,
DVD+R(W)-levyn tallennuksessa on häiriöitä. Kopiosuojattuja DVD-levyjä
tai videokasetteja ei voida kopioida ilman häiriöitä. Ongelma

Lisälaitteiden yhdistäminen
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Videokameran yhdistäminen etupaneelin
liitäntöihin

Videokameralla tehtyjen tallenteiden kopioinnissa voidaan käyttää tallentavan DVD-laitteen
etupaneelin liitäntöjä. Nämä liitännät ovat etupaneelin vasemmassa reunassa luukun takana.

Paras kuvanlaatu

Jos sinulla on DV-kamera tai Digital 8 -videokamera, yhdistä tallentavan DVD-videon DV IN -tulo
vastaavaan videokameran DV-lähtöön.
Kun tallenne siirretään kamerasta, tallentuu alkuperäinen nauhoituspäivä ja kellonaika
DVD-tekstityksenä.
Toistettaessa nämä tiedot voidaan näyttää kuvaruutuun käyttämällä toimintoa 'E' (tekstitys).

Erittäin hyvä kuvanlaatu

Jos sinulla on Hi8- tai S-VHS(C)-videokamera, yhdistä tallentavan DVD-videon S-VIDEO -tulo
videokameran vastaavaan S-Video-lähtöön.
Yhdistä lisäksi tallentavan DVD-videon audiotulo left AUDIO right videokameran audiolähtöön.

Hyvä kuvanlaatu

Jos videokamerassasi on vain yksi videolähtö (komposiittivideo, CVBS), yhdistä tallentavan
DVD-videon VIDEO -tulo videokameran vastaavaan lähtöön.
Yhdistä lisäksi tallentavan DVD-videon audiotulo left AUDIO right videokameran audiolähtöön.

Audiolaitteiden yhdistäminen analogisiin
audioliitäntöihin

Tallentavan DVD-videon takapaneelissa on kaksi analogista audiolähtöliitäntää OUT L AUDIO
R (vasen/oikea audiosignaalilähtö).

Niihin voidaan liittää seuraavat laitteet:
•) viritin$vahvistin, jossa on Dolby Surround Pro Logic
•) viritin$vahvistin, jossa on kaksikanavainen analoginen stereoääni

Voinko käyttää vahvistimeni phono$tuloa?

Tämä vahvistimen tuloliitäntä on tarkoitettu vain levysoittimille, joissa ei ole
esivahvistinta. Älä liitä tallentavan DVD-videon audiolähtöjä tähän
tuloliitäntään.
Muutoin tallentava DVD-video tai vahvistin voivat vahingoittua. ?
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Audiolaitteiden yhdistäminen digitaaliseen
audioliitäntään

Tallentavan DVD-videon takapaneelissa on digitaalinen audiolähtöliitäntä DIGITAL AUDIO
OUT koaksaalikaapelia varten.

Näihin voidaan liittää seuraavat laitteet:
•) A/V$viritin$vahvistin tai A/V$vahvistin, jossa on digitaalinen monikanavadekooderi
•) viritin$vahvistin, jossa on kaksikanavainen digitaalinen stereoääni (PCM)

Digitaalinen monikanavaääni

Digitaalinen monikanavaääni antaa parhaimman mahdollisen äänenlaadun. Sitä
varten tarvitset monikanavaisen A/V-vastaanottimen tai -vahvistimen, joka
tukee ainakin yhtä tallentavan DVD-videon ääniformaateista (MPEG-2, Dolby
Digital ja DTS).
Vastaanottimen käyttöohjeessa kerrotaan, mitä formaatteja viritin-vahvistin
tukee. ?

aÄäni kuuluu kaiuttimistani kovana ja vääristyneenä.
b Viritin-vahvistin ei sovellu tallentavan DVD-videon digitaaliselle

audioformaatille. Tallentavassa DVD-videossa olevan DVD-levyn
audioformaatti näkyy tilaikkunassa, kun kieltä vaihdetaan. Toisto on
mahdollista vain kuusikanavaisella digitaalisella Surround Sound -äänellä, jos
viritin-vahvistimessa on digitaalinen monikanavadekooderi.

Ongelma

Lisälaitteiden yhdistäminen
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DKäyttöönotto

Käyttöönottoasennus

Kun olet yhdistänyt tallentavan DVD-videon televisioon ja muihin lisälaitteisiin edellisessä luvussa
kuvatulla tavalla, voit siirtyä tähän lukuun, jossa neuvotaan laitteen käyttöönottoasennus.
Tallentava DVD-video hakee ja tallentaa automaattisesti muistiin kaikki vastaanotettavissa olevat
televisiokanavat.

Virran kytkeminen lisälaitteisiin

Jos olet kytkenyt tallentavaan DVD-videoon satelliittivastaanottimen tai muita
lisälaitteita antennijohdon välityksellä, kytke näihin laitteisiin virta. Tallentava
DVD-video tunnistaa laitteet automaattisen kanavahaun aikana ja tallentaa ne
muistiin.

Tallentavaa DVD$videota ei ole kytketty antenniin

Vaikka käyttäisit tallentavaa DVD-videota vain toistolaitteena tai olisit kytkenyt
siihen vain satelliittivastaanottimen, sinun on siitäkin huolimatta tehtävä
käyttöönottoasennus. Se on välttämätöntä, jotta perusasetukset tallentuvat
DVD-laitteeseen oikein. Kun asetukset on tallennettu, käyttöönottoasennus on
päättynyt ja voit käyttää tallentavaa DVD-videota tavalliseen tapaan. Vinkki

Ensiasetukset

Valikoiden kieli
English
Español
Français
Italiano
Deutsch

Jatka painamalla OK

1 Valitse haluamasi kuvaruutuvalikon kieli painikkeella CH- B tai
CH+ A .

Mikä on kuvaruutuvalikko?

Monikielinen kuvaruutuvalikko tekee uuden DVD-laitteesi käytöstä helppoa.
Asetukset ja toiminnot tuodaan television kuvaruutuun omalla kielelläsi. ?

2 Vahvista valinta painikkeella OK .

Ensiasetukset

Puhekieli
English
Español
Français
Português
Italiano

Jatka painamalla OK

3 Valitse haluamasi puhekieli painikkeella CH- B tai CH+ A .

Mikä on puhekieli?

DVD-levyn ääni toistetaan valitulla kielellä, mikäli se on valittavissa. Jos
haluamaasi kieltä ei ole käytössä, ääni toistetaan DVD-levyn alkuperäisellä ja
ensimmäisellä kielellä. Myös DVD-videolevyn valikko näytetään valitulla kielellä,
jos toiminto on käytettävissä kyseisellä levyllä. ?

4 Vahvista valinta painikkeella OK .

Ensiasetukset

Tekstityskieli
English
Español
Français
Português
Italiano

Jatka painamalla OK

5 Valitse haluamasi tekstityskieli painikkeella CH- B tai CH+ A .

Mikä on tekstityskieli?

Tekstitykset tuodaan kuvaruutuun valitulla kielellä, jos kieli on valittavissa. Jos
valittua kieltä ei ole käytössä, tekstitykset näytetään DVD-levyn alkuperäisellä
ja ensimmäisellä kielellä. ?

6 Vahvista valinta painikkeella OK .
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Ensiasetukset

TV-kuvasuhde
4:3 letterbox
4:3 panscan
16:9

Jatka painamalla OK

7 Valitse haluamasi kuvasuhde painikkeella CH- B tai CH+ A . Tämä
asetus otetaan käyttöön vain silloin, kun tallentavaan DVD-videoon
asetettu DVD-levy sisältää nämä tiedot.

Mitä kuvasuhteita voin valita?

'4:3 letterbox' on laajakangaskuva (elokuvaformaatti), jossa kuvaruudun ylä-
ja alareunassa on mustat palkit.

'4:3 panscan' on tarkoitettu koko kuvaruudun korkuiselle kuvalle, josta
kuvan sivuilta leikkautuu pala pois.

'16:9' on tarkoitettu laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 16:9) ?

8 Vahvista valinta painikkeella OK .

Ensiasetukset

Maa
Itävalta
Belgia
Tanska
Suomi
Ranska

Jatka painamalla OK

9 Valitse oma maasi painikkeella CH- B tai CH+ A .
Jos maasi ei näy ruudussa. valitse 'Muu'.

Miksi maa on valittava?

Oma maa on valittava, jotta laite osaa hakea kutakin maata varten tallennetut
perusasetukset. ?

0 Vahvista valinta painikkeella OK .

A Kun olet yhdistänyt antennin (tai kaapelitelevision,
satelliittivastaanottimen jne.) tallentavaan DVD-videoon, paina
painiketta OK .
Automaattinen ohjelmahaku käynnistyy. Näyttöön tulee ilmoitus '����'.

Asennus
Autom. viritys

Hakee TV-kanavia

00 kanavaa löytynyt

Odota

aTallentava DVD$video ei löydä haun aikana televisiokanavia
b Valitse televisiosta ohjelmapaikka 1. Näkyykö kuvaruudussa tallennettu

televisiokanava?
Jos ei, tarkista, että antennin (antennipistorasian), tallentavan DVD-videon ja
television johtoliitännät ovat kunnossa.

b Odota kärsivällisesti!
Tallentava DVD-video käy läpi koko taajuusalueen, jotta se löytäisi ja
tallentaisi mahdollisimman monta vastaanotettavissa olevaa televisiokanavaa.

b Jos et ole liittänyt laitetta antenniin, tee perusasennus loppuun asti ja aloita
sen jälkeen tarvittaessa automaattinen televisiokanavien haku (katso kappale
'Automaattinen televisiokanavien haku'). Ongelma

B Kun automaattinen ohjelmahaku on päättynyt, kuvaruutuun tulee
ilmoitus 'Autom. viritys valmis'.
Sen jälkeen kuvaruutuun tulevat 'Aika', 'Vuosi', 'Kuukausi' ja 'Päivä'
tarkistusta varten.

Käyttöönotto
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Autom. viritys

Autom. viritys valmis
00 kanavaa löytynyt

Aika 20:01
Vuosi 2003
Kuukausi 01
Päivä 01

Jatka
Paina OK

C Tarkista rivillä 'Aika' näkyvä kellonaika.

À Muuta kellonaikaa tarvittaessa kauko-ohjaimen numeropainikkeilla
0..9 .

Á Valitse seuraava rivi painikkeella CH+ A tai CH- B .

Â Tarkista, että näytetyt asetukset 'Vuosi', 'Kuukausi' ja 'Päivä' ovat
oikein.

Ã Jos tiedot ovat oikein, tallenna ne painikkeella OK .

Käyttöönottoasennus on nyt valmis.

Satelliittivastaanotin

Jos olet kytkenyt laitteeseen satelliittivastaanottimen, lue kappale
'Satelliittivastaanottimen käyttäminen'.

Dekooderi

Jos olet kytkenyt laitteeseen dekooderin, asenna se seuraavassa kappaleessa
kuvatulla tavalla. Vinkki

a Joillakin televisiokanavilla on äänihäiriöitä
b Jos joillakin muistiin tallennetuilla televisiokanavilla on äänihäiriöitä tai ääntä

ei kuulu lainkaan, kyseiselle kanavalle on ehkä tallennettu väärä
televisiojärjestelmä. Kappaleessa 'Manuaalinen televisiokanavien haku'
kerrotaan, miten televisiojärjestelmä vaihdetaan.

Ongelma

Satelliittivastaanottimen käyttäminen

Scart-liitäntään EXT 2 AUX-I/O liitetyn satelliittivastaanottimen televisiokanavia vastaanotetaan
tallentavan DVD-videon ohjelmapaikassa 'EXT2'.

Vaihda tarvittaessa sisäiseen virittimeen painikkeella MONITOR .
Valitse ohjelmapaikka 'EXT1' kauko-ohjaimen painikkeella 0 ja sen jälkeen ohjelmapaikka 'EXT2'
painikkeella CH- B .
Satelliittivastaanottimen televisiokanavat on valittava suoraan satelliittivastaanottimesta.

S
U
O
M
I

Käyttöönotto



24

Dekooderin varaaminen tietylle kanavalle

Jotkin televisioyhtiöt lähettävät koodattuja signaaleja (salattuja televisiokanavia), joita voidaan
katsoa häiriöttömästi vain erikseen ostettavalla tai vuokrattavalla dekooderilla. Voit yhdistää
tällaisen dekooderin eli salauksenpurkulaitteen tallentavaan DVD-videoon. Voit ottaa tallentavaan
DVD-videoon liitetyn dekooderin käyttöön automaattisesti haluamallesi televisiokanavalle
seuraavassa kohdassa esitetyllä tavalla.

Miten varaan dekooderin tietylle kanavalle Easy Link $toiminnon
kanssa?

Jos televisio tukee Easy Link -toimintoa, dekooderi on varattava vastaavalle
televisiokanavalle televisiosta käsin (katso television käyttöohje). Asetusta ei
voida tällöin määrittää tässä valikossa. ?

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavalle DVD-videolle varattu
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Valitse painikkeilla CH+ A , CH- B tai numeropainikkeilla 0..9 se
televisiokanava, jolle haluat ottaa dekooderin käyttöön. Kytke sisäinen
viritin tarvittaessa käyttöön painikkeella MONITOR .

4 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

5 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

6 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

7 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Manuaaliviritys' ja
vahvista painikkeella C .

Asennus
Manuaaliviritys

Kanava/taajuus CH
Syöttö/haku 01
Ohjelmanumero 01
TV-kanavan nimi YLE1
Dekooderi Katk.
TV-järjestelmä PAL-BG
NICAM Kytk.
Hienosäätö 0

Muistiin
Paina OK

8 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Dekooderi'

9 Valitse painikkeella D tai C symboli 'Kytk.'.

Miten dekooderi kytketään pois käytöstä?

Valitse riviltä 'Dekooderi' painikkeella C kuvaruudulta 'Katk.' (dekooderi
pois käytöstä). ?

0 Vahvista valinta painikkeella OK .

A Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

Dekooderi on nyt varattu käyttöön tälle televisiokanavalle.

Käyttöönotto
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Manuaalinen televisiokanavien haku

Joissakin tapauksissa voi käydä niin, että laite ei löydä ja tallenna muistiin kaikkia vastaanotettavissa
olevia kanavia käyttöönottoasennuksen aikana. Puuttuvat tai salatut televisiokanavat on tällöin
haettava ja tallennettava muistiin manuaalisesti.

Manuaalinen haku Easy Link $toiminnon kanssa

Easy Link -toiminnolla tallentava DVD-video kopioi televisiosta automaattisesti
muistiin tallennetut televisiokanavat. Tästä syystä joillakin riveillä ei ole
toimintoa. Uudet televisiokanavat on tallennettava ensin television muistiin.
Tiedot siirtyvät sen jälkeen tallentavaan DVD-videoon automaattisesti. Vinkki

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

6 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Manuaaliviritys' ja
vahvista painikkeella C .

Asennus
Manuaaliviritys

Kanava/taajuus CH
Syöttö/haku 01
Ohjelmanumero 01
TV-kanavan nimi YLE1
Dekooderi Katk.
TV-järjestelmä PAL-BG
NICAM Kytk.
Hienosäätö 0

Muistiin
Paina OK

7 Valitse haluamasi näyttötapa rivillä 'Kanava/taajuus' painikkeella C .
'Taaj.'(taajuus), 'CH'(kanava), 'S-CH'(erityis-/hyperkaistakanava)

8 Anna haluamasi televisiokanavan taajuus tai kanava rivillä
'Syöttö/haku' numeropainikkeilla 0..9 .

aEn tiedä televisiokanavien kanavia
b Aloita siinä tapauksessa automaattinen haku painikkeella C . Kuvaruutuun

tulee vaihtuva kanavanumero/taajuus.
Jatka automaattista hakua, kunnes löydät haluamasi televisiokanavan. Ongelma

9 Valitse rivillä 'Ohjelmanumero' painikkeella D tai C se
ohjelmapaikka, jolle haluat tallentaa televisiokanavan, kuten '01'.

Miten televisiokanavan näytetty tunnus voidaan muuttaa?

1 Paina rivillä 'TV-kanavan nimi' painiketta C .
2 Valitse haluamasi merkkipaikka painikkeella D tai C .
3 Valitse haluamasi merkki painikkeella CH- B tai CH+ A .
4 Valitse seuraava merkkipaikka samalla tavalla.
5 Paina painiketta C niin monta kertaa, että kohdistin häviää. Vinkki
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Miten televisiokanavan televisiojärjestelmä muutetaan?

Vaihda televisiojärjestelmää rivillä 'TV-järjestelmä' painikkeella D tai C niin
monta kertaa, kunnes kuvassa/äänessä on mahdollisimman vähän häiriöitä.

Mikä on NICAM?

NICAM on digitaalinen äänijärjestelmä. NICAM-järjestelmällä voidaan siirtää
joko yksi stereokanava tai kaksi erillistä monokanavaa. Jos huono vastaanotto
heikentää äänenlaatua, NICAM-järjestelmä voidaan kytkeä pois käytöstä.
Valitse painikkeella D tai C rivin 'NICAM' asetukseksi 'Katk.'.

Miten automaattisesti tallennettua televisiokanavaa voidaan
parantaa?

Jos haluat parantaa (hienosäätää) automaattisesti tallennetun kanavan viritystä,
valitse rivi 'Hienosäätö'.
Voit yrittää hienosäätää televisiokanavaa painikkeella D tai C . Vinkki

0 Tallenna televisiokanava muistiin painikkeella OK .

A Toiset televisiokanavat haetaan aloittamalla uudelleen vaiheesta 8 .

B Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

Automaattinen televisiokanavien
numerointi (Follow TV)

Automaattisessa televisiokanavien haussa kaikki televisiokanavat tallennetaan muistiin tiettyyn
järjestykseen. Tämä järjestys voi poiketa television kanavien järjestyksestä.
Toiminto muuttaa tallentavan DVD-videon kanavien järjestyksen samaksi kuin television kanavien
järjestys.
Tämä toimii vain, jos tallentava DVD-video (liitäntä EXT 1 TO TV-I/O ) on yhdistetty televisioon
Scart$kaapelilla .

Mitä Easy Link tekee?

Jos televisiossa on Easy Link -toiminto, kaikki televisiokanavat tallennetaan
käyttöönottoasennuksen aikana samaan järjestykseen kuin ne ovat televisiossa.
Jos televisiokanavat halutaan tallentaa toiseen järjestykseen, niiden järjestys on
ensin muutettava televisioon. Kun käynnistät Follow TV -toiminnon, tiedot
siirretään uudestaan televisiosta tallentavaan DVD-videoon. ?

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee
näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

Käyttöönotto
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6 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Follow TV' ja vahvista
valinta painikkeella C .

7 Vahvista kuvaruudun ilmoitus painikkeella OK . Tallentavan
DVD-videon näyttöön tulee '�� ��'.

�� ��
8 Valitse televisiosta ohjelmapaikka 1.

aTelevisiosta ei voi valita ohjelmapaikkaa 1
b Jos olet yhdistänyt lisälaitteen liitäntään EXT 2 AUX-I/O , sammuta laite.

Jos tallentavaan DVD-videoon on liitetty lisälaite, televisio saattoi valita
Scart-liitännän ohjelmapaikan. Ongelma

9 Vahvista tallentavan DVD-videon kauko-ohjaimen painikkeella OK .
Näyttöön tulee ilmoitus '����'. Tallentava DVD-video vertaa television
ja tallentavan DVD-videon kanavia.
Jos tallentava DVD-video löytää saman kanavan kuin televisiossa, se
tallentaa tämän ohjelmapaikkaan P01.

aNäyttöön tulee ilmoitus '����'. Tallentava DVD$video ei
vastaanota television videosignaalia.

b Tarkista, että Scart-kaapelin liitin on paikoillaan.
b Katso television käyttöohjeesta, mitä Scart-liitäntää käytetään videosignaalille.
b Jos tämä ei auta, toimintoa ei ole mahdollista käyttää.

Lue kappale 'Manuaalinen televisiokanavien järjestäminen/poistaminen'. Ongelma

0 Odota, kunnes näyttöön tulee esimerkiksi ilmoitus '�� �	'.

�� �	
A Valitse televisiosta seuraava ohjelmapaikka, kuten '2'.

B Vahvista tallentavan DVD-videon kauko-ohjaimen painikkeella OK .

Kanavan poistaminen ohjelmapaikasta

Voit poistaa väärän kanavan ohjelmapaikasta painikkeella D . Vinkki

C Toista toimenpiteet vaiheesta 0 vaiheeseen B , kunnes kaikki
televisiokanavat on numeroitu.

À Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .
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Automaattinen televisiokanavien haku

Kaikki vastaanotettavissa olevat televisiokanavat haetaan ja tallennetaan automaattisesti
käyttöönottoasennuksen aikana. Jos kaapeli- tai satelliittikanavat muuttuvat tai jos asennat
tallentavan DVD-videon uudelleen esimerkiksi muuton jälkeen, voit tehdä
käyttöönottoasennuksen uudelleen. Tällöin muistissa olevat televisiokanavat korvataan uusilla.

Mitä Easy Link $toiminnolla tehdään?

Easy Link -toiminnon avulla voit hakea ja tallentaa televisiokanavia vain
televisioon. Tallentava DVD-video ottaa käyttöön samat asetukset. Toiminnon
avulla voit käynnistää televisiokanavan vastaanoton. ?

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

6 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Autom. viritys'

7 Paina painiketta C .

Asennus
Autom. viritys

Hakee TV-kanavia

00 kanavaa löytynyt

Odota

8 Automaattinen ohjelmahaku käynnistyy. Tällöin tallentava DVD-video
tallentaa kaikki käytössä olevat televisiokanavat. Tämä voi kestää
muutamia minuutteja.

9 Kun ohjelmahaku on päättynyt, kuvaruutuun ilmestyy 'Autom. viritys
valmis'.

0 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

Televisiokanavien manuaalisesta hausta löydät lisätietoja kohdasta 'Manuaalinen televisiokanavien
haku'.

Käyttöönotto
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Manuaalinen televisiokanavien
järjestäminen/poistaminen

Televisiokanavien automaattisen haun jälkeen kanavat eivät ehkä ole tallennetut juuri niille
muistipaikoille (ohjelmapaikoille), joita haluaisit käyttää. Tämän toiminnon avulla voit järjestää
yksittäiset jo tallennetut televisiokanavat tai vain poistaa huonosti näkyvät televisiokanavat.

Easy Link

Easy Link -toiminnon avulla voit hakea ja tallentaa televisiokanavia vain
televisioon. Tallentava DVD-video ottaa käyttöön samat asetukset.
Siksi tätä toimintoa ei voi valita.

Teksti$tv:n kellon automaattinen asetus

Kun tallennat ohjelmapaikalle P01 televisiokanavan, joka lähettää
TXT/PDC-lähetystä, kellonaika ja päiväys vastaanotetaan ja korjataan
automaattisesti. Näin myös asetusten vaihtaminen kesä- tai talviaikaan
siirryttäessä tapahtuu automaattisesti. Vinkki

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta. Paina kauko-ohjaimen painiketta
SYSTEM-MENU . Valikkorivi ilmestyy näkyviin.

3 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Järjestä TV-kanavat' ja
vahvista painikkeella C .

Asennus
Järjestä TV-kanavat
...

• P01 YLE1
P02 YLE2
P03 MTV
P04
P05
P06
...

Lajittele
Paina ›

Lopetus: paina
SYSTEMMENU

6 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A se televisiokanava, jonka
haluat poistaa tai jonka paikan haluat muuttaa.

7 Vahvista valinta painikkeella C .

Televisiokanavien poistaminen

Turhat tai heikosti näkyvät/kuuluvat kanavat voi poistaa painikkeella CLEAR .
Jatka vaiheesta 6 . Vinkki

8 Siirrä teleivisiokanava painikkeella CH- B tai CH+ A haluamaasi
paikkaan ja paina painiketta D . Tallentava DVD-video lisää
televisiokanavan valittuun paikkaan.

9 Toista toimenpiteet vaiheesta 6 vaiheeseen 8 , kunnes olet
järjestänyt/poistanut kaikki haluamasi kanavat.

0 Tallenna muistiin painamalla painiketta OK .

A Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .
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Kielen/maan valinta

Voit valita maan sekä DVD-toiston osalta myös tekstityskielen sekä puhekielen. Huomaa, että
joidenkin DVD-levyjen puhe- ja/tai tekstityskieli voidaan vaihtaa vain levyn DVD-valikon kautta.
Lisäksi voit valita tallennusta varten televisiokanavan äänikanavan kaksikielisissä lähetyksissä.
Lisäksi voit valita jonkin näytetyistä kielistä kuvaruutuvalikkojen (OSD) näyttökieleksi. Tallentavan
DVD-videon näyttö on englanninkielinen tästä asetuksesta riippumatta.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta STANDBY/ON m .

3 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Kieli' ja vahvista valinta
painikkeella C .

Kieli
Puhekieli English
Tallenn. audio Kieli 1
Tekstitys English
Valikko English
Maa Muu

6 Valitse vastaava rivi ja vahvista painikkeella C .

Mitä asetuksia voin valita?

'Puhekieli' : Toistokieli (puhekieli)
'Tallenn. audio' : Audiotallennuksen tyyppi 'Kieli 1' tai 'Kieli 2'
'Tekstitys' : Tekstityskieli
'Valikko': Kuvaruutuvalikkojen kieli
'Maa' : Asennuspaikka (maa) Vinkki

7 Valitse haluamasi asetus painikkeella CH- B tai CH+ A ja vahvista
painikkeella OK .

8 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

Käyttöönotto
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Audiotallennuksen (2$kanavainen ääni)
vaihto

Jotkin televisio-ohjelmat lähettävät stereolähetyksen audiosignaalin lisäksi myös toista
audiosignaalia (2-kanavainen ääni). Tämä tarkoittaa useimmiten sitä, että käytettävissä on
ylimääräinen kieli. Jos jokin televisio-ohjelma on kuultavissa esimerkiksi saksan ja englannin kielellä,
voi englanti olla käytettävissä toisena kielenä.
Televisio-ohjelma voidaan tallentaa stereona tai 2-kanavaisella äänellä, kun ensin valitaan
perusasetukseksi joko Stereo tai haluttu kieli. Tämä asetus on aktiivinen vasta, kun
televisio-ohjelman ääni lähetetään 2-kanavaisella äänellä.
Tallennusta toistaessasi voit toistaa ääntä vain siinä asetuksessa, jota käytettiin myös tallennuksen
aikana.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavalle DVD-videolle varattu
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

Kieli
Puhekieli English
Tallenn. audio Kieli 1
Tekstitys English
Valikko English
Maa Muu

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Kieli' ja vahvista valinta
painikkeella C .

6 Valitse rivi 'Tallenn. audio' ja vahvista painikkeella C .

7 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A 'Kieli 1' tai 'Kieli 2' ja
vahvista valinta painikkeella OK .

8 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .
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Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Jos näytön kellonaika on väärä tai näytöllä näkyy '--:--', on kellonaika ja päivämäärä asetettava
manuaalisesti.
Jos ohjelmapaikkaan P01 on tallennettu muistiin, teksti-tv:tä/PDC-signaalia lähettävä
televisiokanava, kellonaika/päivämäärä saadaan suoraan näistä tiedoista.

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi
ilmestyy näkyviin.

2 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Asennus' ja vahvista
painikkeella C .

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Aika/Päivä' ja vahvista
painikkeella C .

Asennus
Aika/Päivä

Aika 20:00
Vuosi 2003
Kuukausi 01
Päivä 01

Lopetus: paina
SYSTEMMENU

5 Tarkista rivillä 'Aika' näkyvä kellonaika. Muuta kellonaikaa tarvittaessa
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla 0..9 .

6 Tarkista samalla tavalla päiväyksen osat 'Vuosi', 'Kuukausi', 'Päivä'.
Vaihda syöttökenttien välillä painikkeella CH- B tai CH+ A .

7 Tarkista asetukset ja vahvista painikkeella OK .
Kuvaruutuun ilmestyy hetkeksi ilmoitus 'Muistissa'.

8 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

Käyttöönotto
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ETelevision kuvaruudulla näkyvät tiedot

Järjestelmävalikkorivin avulla voit helposti tarkistaa/muuttaa monia tallentavan DVD-videon
toimintoja ja asetuksia. Valikkoriviä ei voi hakea esiin tallennuksen aikana.

Valikkorivin symbolit

Painikkeella SYSTEM-MENU käynnistetään ja suljetaan valikkorivi (päävalikko). Painikkeilla D ,
C voit valita haluamasi toiminnon. Painikkeella CH- B vahvistat toiminnon ja siirryt joko toiseen
valikkoon tai käynnistät kyseisen toiminnon.
Laitteessa olevasta levystä riippuu, mitkä toiminnot ovat käytettävissä.

Valikkorivi 1

A Omat asetukset

B Nimike/kappale

C Kohta/indeksi

D Puhekieli

E Tekstityskieli

F Kamerakulma

G Zoomaus

Valikkorivi 2

Valikkorivin 1 näkyessä pääset valikkoriviin 2 painamalla uudelleen painiketta C .

H Ääni

I Kuva kuvalta

J Hidastus

K Nopeutus

L Haku ajan mukaan
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Lyhytaikaisten palauteilmoitusten kenttä

Valikkorivin vasemmassa yläkulmassa on kenttä lyhytaikaisia palauteilmoituksia varten ja tietoa eri
käyttötavoista. Nämä tiedot näkyvät kuvaruudulla vain hetken levytoimintojen aktivoimisen
jälkeen:

 Shuffle: Satunnaistoisto

� Selaus

� Koko levyn uusinta

� Nimikkeen uusinta

� Kappaleen uusinta

� Kohdan uusinta

� Uusinta A:sta loppuun

� A$B$jakson uusinta

� Kamerakulma

� Lapsisuojaus kytketty

� Toiston jatkaminen

� Luvaton toiminto

Tilakenttä

Tilakentässä näytetään tallentavan DVD-videon senhetkinen käyttötapa (tila) ja ja asetetun levyn
tyyppi. Näyttö voidaan myös kytkeä pois käytöstä.

Levytyyppien symbolit

M DVD+RW

W DVD+R

N DVD$video

O Video$CD

P Ei levyä

Q Virhe

Television kuvaruudulla näkyvät tiedot
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Käyttötapojen symbolit

R Tallennus

S Pysäytys

T Toisto

U Toiston tauko
V Tallennuksen tauko
X Haku eteenpäin (8$kertainen nopeus)

Y Haku taaksepäin (8$kertainen nopeus)

Z Hidastus

Viritintiedotekenttä

Tämä kenttä sijaitsee kuvaruudun vasemmassa alakulmassa. Siinä näkyvät valitun ohjelman
antennisignaali, televisiokanava ja televisiokanavan nimi.

a Aktiivinen kanava / valittu tuloliitin

b Ei signaalia
Televisiokanava ei ole käytettävissä / lisälaitetta ei ole liitetty tai se on
sammutettu

c Kopiointisuojattu signaali

Ajastintiedotekenttä

Tämä kenttä sijaitsee viritintiedotekentän yläpuolella. Jos tallennus (Timer) on ohjelmoitu,
kentässä näkyy ajastinsymboli ja ensimmäisen ohjelmoidun tallennuksen aloitusaika tai päivämäärä.
Ellei ajastinta ole ohjelmoitu, näkyy näytöllä todellinen kellonaika.
Tämä kenttä ei näy levyn toiston tai tallennuksen aikana.

f Ajastin käynnistyy näytettynä päivänä

g OTR$tallennus jatkuu näytettyyn pysäytysaikaan asti

h Todellinen kellonaika
Ei ajastimella (Timer) ohjelmoituja tallennuksia
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FToisto

Yleisiä toistoon liittyviä ohjeita

Tällä tallentavalla DVD-videolla voit toistaa seuraavia järjestelmiä:
•) DVD-video-levyt
•) (super)video-CD-levyt
•) DVD+RW-levyt
•) DVD+R-levyt
•) DVD-RW (videotila, viimeistelty)
•) DVD-R
•) CD-R
•) CD-RW
•) Audio-CD-levyt
•) MP3-CD-levyt
Laitetta voidaan käyttää joko kauko-ohjaimella tai tallentavan DVD-videon etupaneelin painikkeilla.

aNäyttöön tulee ilmoitus '���'
b Tallentavaan DVD-videoon on asetettu levy, joka on lapsisuojattu. Tutustu

luvun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)' kohtaan 'Lapsisuojaus' sekä 'Levyn
vapautus'.

aKuvaruudun valikkorivillä näkyy merkki 'X'
b DVD-levyjä voidaan valmistaa niin, että toiston aikana tarvitaan tiettyjä

toimenpiteitä tai niin, että vain rajallinen käyttö on mahdollista toiston
aikana. Kun kuvaruutuun tulee symboli X, valittu toiminto ei ole
mahdollinen.

aKuvaruudulla näkyy aluekooditietoja
b Koska DVD-elokuvia ei tavallisesti julkaista kaikissa maissa samaan aikaan,

kaikissa DVD-videoissa on tietty aluekoodi. Levyillä voi olla oma
aluekoodinsa. Jos DVD-videon ja levyn aluekoodit eroavat toisistaan, levyä ei
voida toistaa.

b Aluekoodi on merkitty laitteen takapuolella olevaan etikettiin.
b Aluekoodi ei koske DVD-levyjä, joille voidaan tallentaa. Ongelma

Levyn asettaminen tallentavaan
DVD$videoon

������ ���
1 Paina etupaneelin painiketta OPEN/CLOSE J . Levypesä tulee esiin.

Avautumisen aikana näytössä näkyy ilmoitus '������' ja lopuksi '�
��
����', kun levypesä on kokonaan avautunut.

2 Aseta levy varovasti kelkkaan etikettipuoli ylöspäin ja paina painiketta
PLAY G tai OPEN/CLOSE J . Näyttöön ilmestyy ensin '������'
ja sen jälkeen '
�����'. Levyn tietoja luetaan.

Miten asetan levypesään kaksipuolisen tallennetun DVD$levyn?

Kahteen kerrokseen tallennetuissa levyissä ei ole painatusta. Puolen merkintä
on keskellä. Merkinnän tulee olla ylöspäin halutessasi kuunnella kyseistä puolta
levystä. ?

Toisto
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Levypesän avaaminen/sulkeminen kauko$ohjaimella

Voit avata ja sulkea levypesän myös kauko-ohjaimella.
Pidä kauko-ohjaimen painiketta STOP h painettuna niin kauan, kunnes
näytössä näkyy '������' (avautuu) tai '������' (sulkeutuu). Vinkki

3 Toisto käynnistyy automaattisesti.

DVD-levyn toiston aikana näytölle saattaa avautua valikko. Voit numeroida nimikkeen ja kohdan
painamalla kauko-ohjaimen numeropainikkeita. Voit myös valita valikkokohdan painikkeilla D ,
C , CH+ A , CH- B tai numeropainikkeilla ja voit vahvistaa valinnat painikkeella OK .
Voit avata valikon milloin tahansa kauko-ohjaimen painikkeella DISC-MENU .
Lisätietoja saat kappaleesta 'DVD-video-levyn toisto'.

DVD+RW-levyn toiston aikana näytölle avautuu indeksikuvanäyttö. Valitse painikkeilla CH- B ,
CH+ A , N , O nimike, jonka haluat toistaa.
Vahvista valinta painikkeella OK .
Lisätietoja saat kappaleesta 'DVD+RW/+R-levyn toisto'.

Ellei toisto käynnisty automaattisesti, paina toistopainiketta PLAY G .
Lisätietoja saat kohdasta 'Audio-CD:n toisto'.

Jos näytössä näkyy symboli 'h', käynnistä toisto painikkeella PLAY G .
Jos kuvaruudulle avautuu valikko, valitse kuvaruudulla haluamasi valikkokohta kauko-ohjaimen
painikkeilla (PREV= N , NEXT= O ) tai numeropainikkeilla 0..9 .
Lisätietoja saat kohdasta '(Super)video-CD-levyn toisto'.

DVD$video$levyn toisto

��� 	���
1 Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, paina toistopainiketta

PLAY G .
Näyttöön tulee ilmoitus:
nimike, kohta (Chapter), kulunut aika.

2 Voit pysäyttää toiston painamalla kauko-ohjaimen painiketta
STOP h tai tallentavan DVD-videon painiketta h .

3 Kun haluat poistaa levyn, paina tallentavan DVD-videon etupaneelin
painiketta OPEN/CLOSE J .
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Uudelleenkirjoitettavan
DVD+RW$/+R$levyn toisto

1 Jos levy on kirjoitussuojattu tai pesään asetettu DVD+R-levy on
päätetty, toisto käynnistyy automaattisesti.

��� ���� ���
2 Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, valitse indeksikuvasta

painikkeella CH- B tai CH+ A nimike, jonka haluat toistaa.
Voit käyttää myös etupaneelissa sijaitsevia painikkeita N ja O .

3 Paina toistopainiketta PLAY G .
Näyttöön tulee ilmoitus:
Nimikkeen numero, tallennuslaatu.

aNäytössä näkyy ilmoitus '���������'
b Tälle levylle ei ole tallennettu vielä mitään. Ongelma

4 Kun haluat pysäyttää toiston, paina kauko-ohjaimen painiketta
STOP h tai tallentavan DVD-videon painiketta h .

5 Kun haluat poistaa levyn laitteesta, paina tallentavan DVD-videon
etupaneelin painiketta OPEN/CLOSE J .

Mitä tulee ottaa huomioon eri tallennustapojen (laatujen) toistossa?

Toiston aikana vaihto eri tallennuslaatujen 'M1, M2, M2x, M3, M4, M6' välillä
tapahtuu automaattisesti.
Tarkemmat ohjeet luvussa 'Manuaalinen tallennus' kohdassa 'Tallennustavan
(laatu) valitseminen'. ?

Audio$CD:n toisto

Voit käyttää tallentavaa DVD-videota myös audio-CD-levyjen soittamiseen

1 Aseta audio-CD-levy levypesään. Toisto käynnistyy automaattisesti.

Audio$CD$näyttö

Jos televisio on auki, kuvaruutuun ilmestyy audio-CD-näyttö.

Toiston aikana kuvaruudulla ja näytöllä näkyy soivan kappaleen numero . Vinkki

2 Lopeta toisto painikkeella STOP h . Näytöllä näkyy kappaleiden
lukumäärä ja kokonaistoistoaika.

Toisto
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MP3$CD:n toisto

MP3-tiedostot (MPEG1 Audio Layer-3) ovat tiiviisti pakattuja musiikkikappaleita. Tämän
teknologian ansiosta tietomäärää voidaan vähentää 10-kertaisesti. Siten on mahdollistaa tallentaa
jopa 10 tuntia CD-laatuista musiikkia yhdelle ainoalle CD-ROM-levylle.

Huomioi seuraavat seikat tehdessäsi MP3$CD$levyjä:
Tiedostojärjestelmä: ISO9660
Hakemistorakenne: enintään 8 tasoa
Formaatti: *.mp3
Tiedostonimet: enintään 12 merkkiä (8+3)
Albumissa enintään 32 ja nimikkeessä 999
Tuettu näytteenottotaajuus: 32, 44,1, 48 (kHz). Poikkeavataajuuksiset musiikkikappaleet ohitetaan.
Tuettu bittinopeus: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbit/s)
ID3-merkintä: Versio 1, 1.1. Uudemmissa versioissa albumin nimenä on hakemiston nimi ja
nimikkeen nimenä on tiedoston nimi.

Tärkeitä ohjeita toistoa varten:
Ainoastaan multisessio-CD:n ensimmäinen sessio toistetaan.

1 Aseta MP3-CD-levy levypesään. Toisto käynnistyy automaattisesti.

MP3$CD$näyttö

Kun televisio on auki, kuvaruutuun ilmestyy MP3-CD-näyttö

Toiston aikana kuvaruudulla ja näytöllä näkyy soivan kappaleen numero .
Pysäytetyn toiston (painike STOP h ) aikana kuvaruudulla ja näytöllä näkyvät
albumien numerot.

Lisäksi annetaan (jos sisältyvät tunnistemerkintään) tarkemmat tiedot albumista,
kappaleesta ja esittäjästä. Vinkki

2 Lopeta toisto painikkeella STOP h . Näytöllä näkyy albumien määrä.

Muut toistotoiminnot

Painikkeella N tai O voit valita edellisen tai seuraavan nimikkeen.

Voit valita nimikkeen ja albumit myös painikkeella T/C .
1 Paina painiketta T/C ja valitse painikkeella C tai D symboli 'T' albumille

tai 'C' nimikkeelle.
2 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A tai kauko-ohjaimen

numeropainikkeilla 0..9 albumin/nimikkeen numero.

Voit käyttää myös uudelleentoistotoimintoja (painike PLAY MODE ). Vinkki
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(Super) Video$CD$levyn toistaminen

(Super) Video-CD-levyissä saattaa olla PBC-toiminto (Toiston ohjaus / Play Back Control). Näin
ollen on mahdollista valita erilaisia toistotoimintoja (valikot). Video-CD:n on oltava
PBC-yhteensopiva (katso CD:n pakkaus).
Vakioasetuksessa PBC on kytketty käyttöön.

1 Aseta (Super) Video-CD-levy levypesään.
Jos näyttöön tulee symboli 'h', käynnistä levyn toisto painikkeella
PLAY G .

2 Jos kuvaruudulle avautuu valikko, valitse kuvaruudulla haluamasi
valikkokohta kauko-ohjaimen painikkeilla (PREV= N , NEXT= O )
tai numeropainikkeilla 0..9 .
Jos PBC-valikko sisältää nimikeluettelon, voit käynnistää haluamasi
nimikkeen suoraan.

3 Painikkeella RETURN pääset takaisin edelliseen valikkoon.

4 Lopeta toisto painikkeella STOP h .

Toisto
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GMuut toistotoiminnot

Vaihto toiseen nimikkeeseen/kohtaan

Jos yhdellä levyllä on enemmän kuin yksi nimike tai kohta, voit vaihtaa toiseen nimikkeeseen tai
kohtaan seuraavasti. Jos yhteen nimikkeeseen kuuluu kuitenkin useampia kohtia, nämä valitaan.
Nimikkeen valinta on tällöin mahdollista ainoastaan valikkorivin avulla.

1 Toiston aikana pääset painiketta O painamalla seuraavaan
nimikkeeseen/kohtaan. Painikkeella N pääset aktiivisen
nimikkeen/kohdan alkuun. Kun painat kahdesti painiketta N , siirryt
edellisen nimikkeen/kohdan alkuun.

Painikkeen T/C (nimike/kohta) käyttö

1 Paina painiketta T/C (nimike/kohta) ja valitse painikkeella CH+ A tai
CH- B haluamasi nimike.
Varmista, että valikkorivillä on valittuna symboli T (nimike).

2 Painikkeella T/C voit valita myös jonkin nimikkeen kohtia. Paina painiketta
T/C ja valitse painikkeella C symboli 'C' (kohta).
Valitse lopuksi painikkeella CH+ A tai CH- B haluamasi kohta. Vinkki

Haku levystä

Voit hakea tallenteita levyltä 4- tai 32-kertaisella toistonopeudella. Muut nopeudet ovat valittavissa
valikon kautta (K).

1 Paina toiston aikana painiketta N (taaksepäin) tai O (eteenpäin,)
kun haluat kytkeä hakutoiminnon käyttöön. Painikkeilla N ja
O voit vaihtaa hakunopeutta.

2 Kun haluat jatkaa toistoa, käynnistä haluamasi kohta painamalla kaksi
kertaa painiketta PLAY G .

aEi ääntä
b Ääni on kytkeytynyt pois päältä kuvahaun yhteydessä. Vika ei johdu

laitteesta. Ongelma

Hakutoiminto valikkorivin kautta

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU .
Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun yläreunaan.

2 Valitse painikkeella C tai D symboli 'K' ja vahvista painikkeella
CH- B .

3 Voit valita nyt painikkeella D tai C erilaisen hakunopeuden joko eteen-
tai taaksepäin.

4 Sulje tarvittaessa valikkorivi painikkeella SYSTEM-MENU .
5 Kun haluat jatkaa toistoa, paina kaksi kertaa painiketta PLAY G .

Vinkki

S
U
O
M
I

Muut toistotoiminnot



42

Pysäytyskuva

��� 	���
1 Paina toiston aikana painiketta PAUSE 9 , kun haluat pysäyttää

toiston ja nähdä pysäytyskuvan.

Kuva kuvalta $toiminto valikkorivin kautta

1 Paina pysäytyskuvan näkyessä kauko-ohjaimen painiketta
SYSTEM-MENU . Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun yläreunaan.

2 Valitse painikkeella C tai D symboli 'I' ja vahvista painikkeella
CH- B .

3 Voit valita nyt painikkeella D tai C seuravaan yksittäiskuvan joko eteen-
tai taaksepäin.

4 Sulje tarvittaessa valikkorivi painikkeella SYSTEM-MENU . Vinkki

2 Kun haluat jatkaa toistoa, paina painiketta PLAY G .

Hidastus

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta PAUSE 9 . Pidä
painike N tai O painettuna, jotta hidastustoiminto kytkeytyy
käyttöön.

2 Painikkeilla N ja O voit vaihtaa hakunopeutta.

Hidastustoiminto valikkorivin kautta

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta PAUSE 9 ja lopuksi
painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun
yläreunaan.

2 Valitse painikkeella C tai D symboli 'J' ja vahvista painikkeella
CH- B .

3 Nyt voit valita painikkeella D tai C eri hidastusnopeuksia eteenpäin tai
taaksepäin.

4 Sulje tarvittaessa valikkorivi painikkeella SYSTEM-MENU . Vinkki

3 Kun haluat jatkaa toistoa, paina kaksi kertaa painiketta PLAY G .

Muut toistotoiminnot
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Haku ajan mukaan

Tämän toiminnon avulla voit valita tietyn kohdan (kulunut aika), josta toisto käynnistetään.

1 Paina toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU .
Valikkorivi ilmestyy näkyviin kuvaruudun yläreunaan.

2 Valitse painikkeella C tai D symboli 'L' ja vahvista painikkeella
CH- B . Toisto pysähtyy ja kuvaruudulla näkyy kenttä, jossa näytetään
kulunut esitysaika (toistoaika).

3 Syötä numeropainikkeilla 0..9 käynnistysaika, josta haluat toiston
käynnistettävän.

4 Vahvista valinta painikkeella OK .

aKuvaruudussa vilkkuu syötetty aika
b Valittu nimike on lyhyempi on kuin syötetty aika. Anna uusi aika tai lopeta

toiminto painikkeella SYSTEM-MENU . Ongelma

5 Toisto käynnistyy syöttämäsi ajan mukaisesti.

Uudelleentoisto/satunnaistoisto

Voit merkitä myös kokonaisia osia tai koko levyn päättymätöntä toistoa varten. Levytyypin
(DVD-video, DVD+RW, video-CD) mukaan voit valitan kohdan, nimikkeen tai koko levyn.

1 Valitse haluamasi kohta, nimike tai levy ja käynnistä toisto.

2 Paina toiston aikana painiketta PLAY MODE . Painamalla uudelleen
painiketta PLAY MODE voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
•) '�': Kohdan toisto (vain DVD)
•) '�': Raidan/nimikkeen toisto
•) '�': Koko levyn toisto (vain video-CD, audio-CD)
•) '': Satunnaistoisto (Shuffle)
•) Näyttö sammuu: ei toistoa

3 Kun haluat lopettaa toiston, paina painiketta STOP h .
Voit myös painaa painiketta PLAY MODE niin monta kertaa, että
näyttö sammuu.
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Kohtauksen toisto (A$B)

Voit toistaa haluamasi kohtauksen jonkin nimikkeen/kohdan sisällä. Toimintoa varten tulee merkitä
kyseisen kohtauksen alku- ja loppukohta.

1 Paina toiston aikana halutussa aloituskohdassa kauko-ohjaimen
painiketta PAUSE 9 .
Kuvaruudussa näkyy tällöin pysäytyskuva.

2 Paina toistopainiketta PLAY MODE niin monta kertaa, että
kuvaruudulle ilmestyy symboli '�'. Näin kohtauksen aloituskohta
tallentuu muistiin.
Käynnistä toisto painikkeella PLAY G .

3 Paina halutussa lopetuskohdassa painiketta OK . Kuvaruutuun ilmestyy
'�'. Tallentava DVD-video toistaa nyt ainoastaan valitun alueen.

4 Kun haluat lopettaa toiston, paina painiketta STOP h .
Voit myös painaa painiketta PLAY MODE niin monta kertaa, että
näyttö sammuu.

Selaustoiminto

Tämä toiminnon avulla voit toistaa kunkin kohdan (DVD) tai raidan/osan (CD) ensimmäiset 10
sekuntia.

1 Paina toiston aikana painiketta PLAY MODE . Valitse painikkeella
PLAY MODE kuvaruudun symboli '�'.

2 10 sekunnin kuluttua tallentava DVD-video kytkee päälle seuraavan
kohdan/indeksin. Kun haluat käynnistää toiston valitun kohdan/indeksin
kohdalta, paina painiketta STOP h ja lopuksi painiketta PLAY G .

Muut toistotoiminnot
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Kamerakulma

Jos tallennettu DVD-video sisältää kohtauksia, jotka on kuvattu erilaisista kamerakulmista, voit
valita samat kamerakulmat myös toiston yhteydessä.

1 Paina toiston aikana painiketta PAUSE 9 . Kuvaruudussa näkyy
tällöin pysäytyskuva.

2 Paina painiketta SYSTEM-MENU ja valitse painikkeella C symboli
'F'.

aSymboli 'F' näkyy näkymättömänä
b Valittu kohtaus on kuvattu ainoastaan yhtä kamerakulmaa käyttäen. Siksi tätä

toimintoa ei voi valita. Lisätietoja löydät DVD-videolevyn kannessa olevista
teksteistä. Ongelma

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A haluamasi kamerakulma. Voit
valita numeron myös käyttämällä suoraan numeropainikkeita 0..9 .

4 Hetken kuluttua toistoa jatketaan uudella kamerakulmalla. Symboli 'F'
on edelleen näkyvissä, kunnes alkaa kohtaus, jolle on vain yksi
kamerakulma.

Zoomaus

Tämän toiminnon avulla voit suurentaa videokuvaa ja panoroida suurennettua kuvaa.

1 Paina toiston aikana painiketta PAUSE 9 . Tallentava DVD-video
kytkee 'PAUSE'-tilan käyttöön. Kuvaruudussa näkyy tällöin
pysäytyskuva.

2 Paina painiketta SYSTEM-MENU ja valitse painikkeella C symboli
'G'.

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A haluamasi suurennos.

4 Heti kun kuvaruutuun ilmestyy 'paina OK kun haluat panoroida',
zoomaus on päättynyt.

5 Paina painiketta OK . Valitse painikkeilla CH+ A , CH- B , C ,
D jokainen kuva-alue, jota haluat tarkastella lähemmin.

6 Vahvista valinta painikkeella OK .

7 Paina lopuksi painiketta PLAY G ja vielä painiketta
SYSTEM-MENU .
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Puhekielen muuttaminen

Esitallennetuissa DVD-videoissa on yleensä valittavana useampia puhekieliä. Toistoa varten valitaan
se kieli, jonka olet valinnut käyttöönottoasennuksessa. Voit kuitenkin vaihtaa toistamasi levyn
puhekieltä aina halutessasi.
Huomaa, että voit vaihtaa puhekieltä sekä levyn valikosta (painike DISC-MENU ) että
painikkeella AUDIO . On mahdollista, että nämä kielet eroavat toisistaan. Joidenkin DVD-levyjen
kieli voidaan vaihtaa vain levyn DVD-valikon kautta.

1 Paina toiston aikana painiketta AUDIO .

2 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A haluamasi puhekieli. Voit valita
numeron myös käyttämällä suoraan numeropainikkeita 0..9 .

3 Toistoa jatketaan nyt uudella puhekielellä.

Tekstityskieli

Esitallennetuissa DVD-videoissa on yleensä valittavana useampia tekstityskieliä. Toistoa varten
valitaan se kieli, jonka olet valinnut käyttöönottoasennuksessa. Voit kuitenkin vaihtaa toistamasi
levyn tekstityskieltä aina halutessasi.
Huomaa, että voit vaihtaa tekstityskieltä sekä levyn valikosta (painike DISC-MENU ) että
valikkoriviltä (painike SYSTEM-MENU ). On mahdollista, että näissä valikoissa olevat
tekstityskielet eroavat toisistaan.

1 Paina toiston aikana painiketta SYSTEM-MENU ja valitse painikkeella
C symboli 'E'.

2 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A haluamasi tekstityskieli. Voit
valita numeron myös käyttämällä suoraan numeropainikkeita 0..9 .
Tekstitys kytketään jälleen pois painikkeella 0 tai valitsemalla kohta
'off'.

3 Toistoa jatketaan nyt uudella tekstityskielellä.

Muut toistotoiminnot
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HManuaalinen tallennus

Yleistä

Millaisille levyille voidaan tallentaa?

Tällä tallentavalla DVD-videolla voidaan tallentaa kahdenlaisille DVD-levyille:
DVD+RW
Tälle levylle voidaan tallentaa ja poistaa tallennus.

DVD+R
Tälle levylle voidaan tallentaa ainoastaan kerran.
Jos tavallisessa DVD-videossa käytetään tällaista DVD-levyä, se tulee päättää
toiminnolla 'Levyn viimeistely'. Sen jälkeen tälle levylle ei enää voi tallentaa.
Jos levyä käytetään ainoastaan tallentavassa DVD-videossa, sitä ei tarvitse
päättää. Tallennuksia voidaan lisätä ja poistaa. Poistettujen tallennusten
(nimikkeiden) tila (toistoaika) ei kuitenkaan ole enää käytettävissä.

?

Käytä manuaalista tallennusta silloin, kun haluat käynnistää tallennuksen heti (esim. meneillään
olevan televisio-ohjelman).
Valitse indeksikuvanäytössä se nimike, jonka päälle haluat tallentaa tai 'Tyhjä nimike' painikkeilla
CH- B , CH+ A .
Jos haluat lisätä tallennuksia jo tallennettujen tallennusten väliin, ota huomioon vanhan ja uuden
tallennuksen kestoaika. Jos uusi tallennus on liian pitkä, se tallentuu seuraavana olevan
tallennuksen päälle (nimike/kohta).

Uusien tallennusten lisääminen kaikkien tallennusten perään (Safe
Record)

Kun haluat tallentaa uuden nimikkeen levylle viimeisen tallennuksen jälkeen,
pidä painiketta REC/OTR n painettuna kunnes näyttökentässä näkyy ilmoitus
'���� 
��'.

DVD+R-levyissä kaikki uudet tallennukset tehdään aina olemassa olevien
jälkeen, koska päälle tallentaminen ei ole mahdollista. Vinkki

Jos haluat itse käynnistää ja lopettaa tallennuksen, lue kohta 'Tallennus ilman
automaattikatkaisua'.

Jos haluat itse käynnistää ja lopettaa tallennuksen, lue kohta 'Tallennus ilman
automaattikatkaisua'. (esim. jos et halua tallentaa levyn loppuun asti)

Jos haluat, että satelliittivastaanotin ohjaa tallennusta automaattisesti, lue kohta 'Automaattisesti
ohjattu tallennus satelliittivastaanottimesta'.

Jos haluat tallentaa meneillään olevan televisio-ohjelman, lue kohta 'Suora tallennus (Direct
record)'.
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Tallennus ilman automaattikatkaisua

1 Avaa televisio ja valitse tarvittaessa videonauhurin ohjelmapaikka.

2 Aseta levypesään levy, jolle haluat tallentaa. Levypesään asetetun levyn
sisältö ja järjestelmä tarkistetaan. Näyttöön tulee ilmoitus '
�����'.

a Indeksikuvanäyttö
b Levypesään asetetussa DVD+RW-levyssä on jo tallennuksia. Valitse

painikkeella CH+ A , CH- B kohta, josta haluat aloittaa tallennuksen.

a Ilmoitus '���������' ilmestyy näyttökenttään
b Levypesään asetettu levy on tyhjä DVD-levy.

aNäkyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko poistaa levyn
sisällön vai poistetaanko levy levypesästä.

b Levypesään asetettu levy on DVD+RW-levy, jonka sisältö ei kuitenkaan sovi
DVD-videoon (esim. tietolevyke). Tälle levylle voidaan tallentaa vain siinä
tapauksessa, että koko levyn sisältö poistetaan ensin painikkeella
REC/OTR n .

aKuvaruutuun tulee ilmoitus 'Nimikeraja', kun tallennus on tehtävä
b Yhdelle levylle mahtuu enintään 48 nimikettä (mukaan lukien tyhjät

nimikkeet). Poista nimike tai vaihda levy. Ongelma

3 Kytke tarvittaessa kauko-ohjaimen painikkeella MONITOR tallentavan
DVD-videon sisäinen. viritin käyttöön.

4 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B ohjelmapaikka (kanavatunnus),
jolta haluat tallentaa. Näyttöön tulee ilmoitus:

� �
������� ��� Ulkoisten tulojen ohjelmapaikat:

'����' Scart-liitin takapuolella EXT 1 TO TV-I/O

'���	' Scart-liitin takapuolella EXT 2 AUX-I/O

'����' SVHS-/audioliittimet etupaneelissa S-VIDEO / left AUDIO right

'����' Video-/audioliittimet etupaneelissa A/V VIDEO / left AUDIO right

Vaihtaminen liitäntöjen S-VIDEO ja VIDEO välillä tehdään
automaattisesti. Molempien liitäntöjen ollessa käytössä liitännän
S-VIDEO signaalilla on etusija.

'���	' Digitaalivideoliitin (i Link) etupaneelissa DV IN Vinkki

5 Kun haluat tallentaa, paina kauko-ohjaimen painiketta REC/OTR n tai
tallentavan DVD-videon painiketta RECORD .

Jos haluat käynnistää tallennuksen olemassa olevien tallenteiden perään,
pidä painiketta REC/OTR n painettuna, kunnes näyttökenttään
ilmestyy ilmoitus '���� 
��'.
DVD+R-levyissä kaikki uudet tallennukset tehdään olemassa olevien
jälkeen, koska päälle tallentaminen ei ole mahdollista.
Näyttöön ilmestyy esim.:

Manuaalinen tallennus
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��� ����� � ���
Kohtamerkinnän lisääminen

Tallennuksen aikana voidaan merkitä kohtia, joita voidaan myöhemmin etsiä tai
peittää kohdistetusti.
Paina tallennuksen aikana haluamassasi kohdassa painiketta FSS & .
Kuvaruutuun ilmestyy 'Merkkiä lisätään'. Näytöllä näkyvä
'CHAPTER'-numero (kohta) suurenee yhden numeron verran.
Tarkempaa tietoa nimikkeestä/kohdasta saat katsomalla osiota 'Toiseen
nimikkeeseen/kohtaan vaihtaminen' luvussa 'Toisto'.

Vinkki

6 Lopeta tallennus kauko-ohjaimen painikkeella STOP h tai laitteen
painikkeella h . Näyttöön tulee ilmoitus '���� ����'. Tallentava
DVD-video työstää hakemistoa. Odota, kunnes näyttöön tulee ilmoitus
tallennuksen päättymisestä.

aNäyttöön tulee ilmoitus '���� �

'
b Levyvirheen vuoksi tallennuksen päättäminen ei onnistunut. Tarkista käytetty

levy ja puhdista se tarvittaessa. Ongelma

DVD+R$levyjen tallennusten tekeminen yhteensopiviksi

Kun haluat toistaa tallennuksen tavallisessa DVD-videossa, sinun täytyy päättää
levy tallentavassa DVD-videossa. Toiminnolla 'Viimeistellään' voit valmistella
DVD-levyn niin, että tavallinen DVD-video kykenee lukemaan sitä. Katso osiota
'DVD+R-levyjen päättäminen (viimeisteleminen)' luvussa 'Levyn sisällön hallinta'.

Vinkki

Tallennuksen keskeyttäminen (Pause)

1 Paina tallennuksen aikana painiketta PAUSE 9 , jos haluat keskeyttää
tallennuksen esim. mainosten ajaksi.

2 Kun haluat jatkaa toistoa, paina painiketta REC/OTR n .

Tallennuksen lopettaminen

Kun haluat lopettaa tallennuksen, paina painiketta STOP h . Odota, kunnes
näytön ilmoitus '���� ����' sammuu. Vinkki
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Tallennus automaattikatkaisulla
(OTR, One$Touch$Recording)

1 Aseta levy levypesään.

2 Kytke tarvittaessa kauko-ohjaimen painikkeella MONITOR tallentavan
DVD-videon sisäinen. viritin käyttöön.

3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se ohjelmapaikka
(ohjelmatunnus), jolta haluat tallentaa.

4 Paina kauko-ohjaimen painiketta REC/OTR n .

5 Paina kauko-ohjaimen painiketta REC/OTR n useamman kerran;
jokainen painallus pidentää tallennusaikaa 30 minuuttia.

Miten voin poistaa juuri asetetun tallennusajan?

Poista asetettu tallennus painamalla tallennusajan näytön kohdalla painiketta
CLEAR . ?

Levyn suojaaminen tahattomilta
tallennuksilta

Jos haluat estää tärkeän tallenteen pyyhkimisen vahingossa, voit suojata koko levyn. Suojaus
koskee aina koko levyä. Yksittäisten tallennusten suojaaminen ei ole mahdollista.

Miten toimin DVD+R$levyjen kanssa?

Jos kyseisiä levyjä ei ole päätetty, ne voidaan suojata tahattomilta tallennuksilta
samalla tavalla kuin DVD+RW-levytkin. ?

1 Aseta levypesään levy, jonka haluat suojata.

2 Kun indeksikuvanäyttö on näkyvissä, paina kauko-ohjaimen painiketta
STOP h . Ensimmäinen nimike on merkitty.

3 Paina painiketta CH+ A . Pääset nyt levytietonäyttöön.

4 Paina painiketta C .
Valitse rivi 'Suojaus'.
Vahvista valinta painikkeella C .
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5 Valitse painikkeella CH- B 'Suojattu' ja vahvista painikkeella OK .

6 Paina lopuksi painiketta D ja vielä painiketta DISC-MENU .

Koko levy on nyt suojattu.
Jos levylle yritetään tallentaa, näytöllä näkyy '���� ����' ja kuvaruudulla 'Levy lukittu''.

Tallennusten jatkaminen yhden nimikkeen
sisällä

Voit lisätä DVD+RW-levyyn, jolla jo on tallennuksia, valmiiksi tallennettuun nimikkeeseen uuden
tallennuksen. Tallennus lisätään nimikkeeseen ns. kohtana (Chapter). Aiemmat tiedot korvataan
tästä kohdasta eteenpäin. Myös aktiivisen nimikkeen jäljessä olevien nimikkeiden päälle
kirjoitetaan, uuden tallennuksen pituudesta riippumatta. Tallennustapa (laatu) siirretään aktiivisesta
nimikkeestä.
Voit toistaa tämän tallennuksen painamalla painiketta SYSTEM-MENU ja valitsemalla painikkeella
C kohtaa osoittavan symbolin 'C'(Chapter). Voit myös käyttää painiketta T/C .

Tarkempia tietoja saat luvun 'Toisto' osiosta 'Vaihto toiseen nimikkeeseen/kohtaan'.

Miten toimin DVD+R$levyjen kanssa?

DVD+R-levyille tehtävät uudet tallennukset on liitettävä olemassa oleviin.
Olemassa olevien tallenteiden päälle kirjoittaminen ei ole mahdollista
DVD+R-levyillä. ?

1 Etsi indeksikuvanäytöstä nimike, johon haluat liittää uuden tallenteen.

2 Etsi vanhan tallenteen viimeinen minuutti (toisto).

3 Paina kohdassa, johon haluat lisätä uuden tallenteen, kauko-ohjaimen
painiketta PAUSE 9 . Kuvaruutuun ilmestyy '9'.

4 Tallennuksen valvontaa varten voit vaihtaa painikkeella
MONITOR sisäiselle virittimelle.

5 Aloita tallennus tavalliseen tapaan kauko-ohjaimen painikkeella
REC/OTR n .
Uusi tallenne liitetään vanhaan.

6 Lopeta tallennus painikkeella STOP h .
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Tallennustavan (laatu) valitseminen

Tallennustavan (laatu) avulla voit valita tallennuksen kuvanlaadun ja siten levyn
maksimitallennuskeston.
Voit tarkistaa laadun vaihtamalla tallennustapaa ja tarkkailemalla sitten sisäänrakennetun virittimen
kuvaa ( MONITOR -painike).
Toiston aikana laite valitsee automaattisesti oikean kuvanlaadun.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

Voit myös käyttää kauko-ohjaimen painiketta REC MODE .

Mitä tallennustapoja voin valita?

'M1': High Quality (korkea tallennuslaatu) on paras kuvanlaatu 1 tunnin
kestoiseen tallennukseen.

'M2': Standard Play (tavallinen valmiiksi tallennettu DVD-laatu) tarkoittaa
tavanomaista ensiluokkaista kuvanlaatua tallennuksen kestäessä 2 tuntia.

'M2x': Standard Play plus (parempi kuin S-VHS-kuvanlaatu) tarkoittaa
tavanomaista ensiluokkaista kuvanlaatua tallennuksen kestäessä 2,5 tuntia.

'M3': Long Play (S-VHS-kuvanlaatu). Tallennuksen kesto 3 tuntia.

'M4': Extended Play (parempi kuin VHS-kuvanlaatu). Tallennuksen kesto 4
tuntia.

'M6': Super Long Play (VHS-kuvanlaatu). Tallennuksen kesto 6 tuntia.

Voinko vaihtaa tallennustapaa myös valikosta?

1 Paina painiketta SYSTEM-MENU .
2 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.
3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Tallennusasetukset' ja

vahvista painikkeella C .
4 Valitse haluamasi tallennustapa painikkeella D tai C rivillä

'Tallennustapa'.
5 Vahvista painikkeella OK ja lopeta painikkeella SYSTEM-MENU .
6 Jos olet valinnut tallennustavan 'M3', 'M4' tai 'M6' voit valita rivillä

'Suodatintila' asetuksen 'Stndrd' (tavallinen) tai 'Sport' (nopea). Vinkki
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Automaattitallennus
satelliittivastaanottimesta (sat.tallennus)

Voit valita tämän toiminnon vain, jos sinulla on satelliittivastaanotin, jolla voi ohjata muita laitteita
Scart-kaapelin ja ohjelmointitoiminnon (Timer) avulla. Lisätietoja löydät satelliittivastaanottimen
käyttöohjeesta.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee
näkyviin.

3 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Tallennusasetukset' ja
vahvista painikkeella C .

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Satell.tallenn.'.

6 Valitse painikkeella D tai C symboli 'EXT2'.

Kytke toiminto 'Sat.tallennus' pois käytöstä

Jotta voit kytkeä toiminnon pois käytöstä, valitse painikkeella C tai D kohta
'Katk.'. Vinkki

7 Vahvista valinta painikkeella OK .

8 Yhdistä tallentavan DVD-videon Scart-liitäntä EXT 2
AUX-I/O Scart-kaapelilla satelliittivastaanottimen vastaavaan
Scart-liittimeen.

9 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

0 Aseta levypesään levy, jolle haluat tallentaa.

A Ohjelmoi satelliittivastaanotin halutuilla tallennustiedoilla
(televisiokanavan ohjelmapaikka, aloitus- ja lopetusaika).
Käytä tarvittaessa apuna satelliittivastaanottimen käyttöohjetta.

B Sammuta tallentava DVD-video painikkeella STANDBY m . Näytöllä
näkyy lisäksi 'SAT', joka ilmaisee valitun toiminnon.

Tallentava DVD-video on nyt valmiina tallentamaan. Tallennuksen aloitusta ja lopetusta ohjataan
nyt Scart-liitännän EXT 2 AUX-I/O kautta.
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Suoratallennus$toiminto (Direct Record)

Haluat tallentaa välittömästi televisiokanavalta tallentavan DVD-videon ollessa sammutettuna? Ei
aiheuta ongelmaa. Jos tallennus käynnistetään manuaalisesti, sammutettu tallentava DVD-video
ottaa Scart-kaapelin kautta käyttöön aktiivisen televisiosta valitun televisiokanavan.
Voit lukea lisää suoratallennuksen (Direct Record) kytkemisestä käyttöön ja pois seuraavasta
kohdasta 'Suoratallennus-toiminnon (Direct Record) kytkeminen käyttöön/pois'.

Miten Direct Record $toiminto toimii?

Tallentava DVD-video vertaa Scart-kaapelin avulla televisiosta valittua
televisiokanavaa siihen tallennettuihin televisiokanaviin. Jos sama televisiokanava
löytyy, tallentava DVD-video kytkeytyy tälle ohjelmapaikalle ja käynnistää
tallennuksen.

Älä vaihda haun aikana televisiokanavaa. Muuten tallentavan DVD-videon säätö
voi häiriintyä. ?

1 Valitse televisiosta se ohjelmapaikka, jolta haluat tallentaa.

2 Paina tallentavan DVD-videon ollessa sammutettuna painiketta
REC/OTR n .

aNäyttöön tulee ilmoitus '����'
b Tallentava DVD-video vertaa omaa tallennettua televisiokanavaa televisiosta

valittuun kanavaan. Kun näytössä on ilmoitus '����', älä vaihda
ohjelmapaikkaa televisiosta.

a '����' ilmestyy näyttöön
b Tallentavan DVD-videon muistista ei löytynyt kyseistä televisiokanavaa.

Tarkista, ovatko kaikki televisioon tallennetut televisiokanavat käytettävissä
tallentavassa DVD-videossa. Tallenna tarvittaessa puuttuvat kanavat. Ohjeita
tähän löydät luvun 'Käyttöönotto' kohdasta 'Manuaalinen televisiokanavien
haku'.

b Tarkista, että Scart-kaapelin liitin on paikoillaan.
b Katso television käyttöohjeesta, mitä Scart-liitäntää käytetään videosignaalille.
b Jos tämä ei auta, toimintoa ei ole mahdollista käyttää. Ongelma

3 Lopeta tallennus painikkeella STOP h .
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Suoratallennus$toiminnon (Direct Record)
kytkeminen ja sammuttaminen

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee
näkyviin.

3 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Tallennusasetukset' ja
vahvista painikkeella C .

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Direct Record'.

6 Valitse painikkeella D tai C 'Kytk.'(Direct Record kytkettynä) tai
'Katk.'(Direct Record sammutettuna).

7 Vahvista valinta painikkeella OK .

8 Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

9 Sammuta painikkeella STANDBY m .
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ILevyn sisällön hallinta

Charly 1
00:29:59 • M1
Pe15/02/2003

Tyhjä nimike
01:30:01

Yleistä

Kun levylle tehdään tallennuksia, tallennetaan jokaisen tallenteen alkuun seuraavat tiedot:
•) Tallenteen nimi
Ellei televisio lähetä nimeä, tallennetaan ainoastaan
ohjelmapaikka (ohjelmanimi) ja kellonaika nimen sijaan
•) Tallenteen kesto
•) Tallennustapa (laatu)
•) Tallennuspäivä
•) Tallenteen indeksikuva

Aina 5-6 minuutin välein tehdään merkintä, mikäli toiminto 'Autom. osamerkit' on kytketty
valikossa 'Tallennusasetukset'. Tätä merkintää nimitetään kohtamerkinnäksi.
Tallennuksen jälkeen näitä merkintöjä voidaan muuttaa.

Voidaanko merkintöjä tehdä myös DVD+R$levyille?

Merkintöjä voidaan tehdä, ellei levyjä ole päätetty (viimeistelty). ?

On mahdollista tehdä ylimääräisiä kohtamerkintöjä. Niiden avulla voidaan peittää kohdistetusti
epätoivotut kohdat (esim. mainokset) tai hypätä niiden yli. Toiston aikana näytetään tällöin oma
tallennus yhtenäisenä, ilman peitettyjä kohtia.

Voit valita seuraavanlaisia kohtia:

Kun haluat jakaa nimikkeen kohtiin tai hallita kohtia, lue kappale 'Favorite Scene
Selection'.

Tallenteen nimikkeen (nimi) muokkaaminen,
muuttaa tallenteen nimeä.

Nimikkeen toistaminen kokonaan,
auttaa tarkastelemaan koko nimikettä, mukaan lukien peitetty kohta.

Nimikkeen/kohdan poistaminenpoistaa halutun nimikkeen ja samalla koko tallenteen.

Levyn asetuksetmahdollistaa levyn yleisten asetusten muuttamisen.
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Favorite Scene Selection

Tässä valikossa voit tehdä nimikkeeseen omia asetuksia.
Voit lisätä/poistaa kohtamerkintöjä, peittää kohtia, valita uuden indeksikuvan tai jakaa nimikkeen.
FSS & .

Kohtamerkinnän lisääminen

Voit tehdä ja poistaa toiston aikana nimikkeen sisällä kohtamerkintöjä.
Levyllä voi olla kohtamerkintöjä enintään 124 ja nimikkeellä 99. Jos tämä määrä tulee täyteen,
kuvaruutuun tulee ilmoitus: 'Osaraja'. Merkintöjä on poistettava, ennen kuin uusia voidaan tehdä
tai tallentaa.

1 Paina toiston aikana haluamassasi kohdassa kauko-ohjaimen painiketta
FSS & . Kuvaruutuun ilmestyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Favorite Scene Selection

Lisää merkki Paina OK
Tämänhetkinen osa näkyvissä
Poista merkit
Poista kaikki merkit
Uusi selailukuva
Jaa nimike kahtia

Lopeta painamalla FSS

2 Vahvista rivi 'Lisää merkki' painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy
'Merkkiä lisätään'.

Kuvaruutuun ilmestyy 'X'.

DVD-levy on kirjoitussuojattu tai levypesässä on päätetty DVD+R-levy.
Muutoksia ei voi tehdä. Vinkki

3 Lopeta toiminto painikkeella FSS & .

Kohdan peittäminen

Aluksi kaikki kohdat näkyvät. Voit peittää kohtia toiston aikana (esim. mainokset) tai tuoda ne
uudelleen näkyviin. Muokkaustilassa peitetyt kohdat näkyvät himmeänä.

Favorite Scene Selection

Lisää merkki Paina OK
Tämänhetkinen osa näkyvissä
Poista merkit
Poista kaikki merkit
Uusi selailukuva
Jaa nimike kahtia

Lopeta painamalla FSS

1 Paina toiston aikana haluamassasi kohdassa kauko-ohjaimen painiketta
FSS & . Kuvaruutuun ilmestyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Miten voin valita toisen kohdan?

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta T/C . Kuvaruudun yläreunassa näkyvät
nimike ja kohta (Chapter).

2 Valitse painikkeella C tai D nimike (T) tai kohta (C).
3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se nimike/kohta, jota haluat

muokata. Vinkki
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2 Valitse painikkeella CH- B rivi 'Tämänhetkinen osa'.

3 Valitse painikkeella C kohta 'piilossa'. Kuva näkyy tummempana.

Nopea vaihtomahdollisuus

Painikkeella SELECT voit vaihtaa muokkausvalikossa nopeasti ja helposti
kohdan näkyviin ('näkyvissä') tai kohdan piiloon ('piilossa'). Vinkki

4 Lopeta painikkeella FSS & .

Toiston aikana hypätään tämän kohdan yli.
Jos haluat kohdan uudelleen näkyviin, valitse vaiheessa 3 painikkeella C 'näkyvissä'.

Kohtamerkinnän poistaminen

Nimekkeen sisällä voit poistaa joko kaikki merkinnät tai yksittäisiä merkintöjä.

Favorite Scene Selection

Lisää merkki Paina OK
Tämänhetkinen osa näkyvissä
Poista merkit
Poista kaikki merkit
Uusi selailukuva
Jaa nimike kahtia

Lopeta painamalla FSS

1 Paina toiston aikana haluamassasi kohdassa kauko-ohjaimen painiketta
FSS & . Kuvaruutuun ilmestyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

Miten voin valita toisen kohdan?

1 Paina kauko-ohjaimen painiketta T/C . Kuvaruudun yläreunassa näkyvät
nimike ja kohta (Chapter).

2 Valitse painikkeella C tai D nimike (T) tai kohta (C).
3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se nimike/kohta, jota haluat

muokata. Vinkki

2 Valitse painikkeella CH- B joko rivi 'Poista merkit' tälle kohdalle tai
rivi 'Poista kaikki merkit' kaikille valitun nimikkeen kohdille.

3 Vahvista valinta painikkeella OK .

4 Lopeta painikkeella FSS & .
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Indeksikuvan muuttaminen

Tavallisesti indeksikuvana näytetään tallenteen ensimmäinen kuva. Voit kuitenkin valita
indeksikuvaksi minkä tahansa tallenteen kuvan.

1 Etsi toiston aikana kohta, jonka haluat uudeksi indeksikuvaksi. Paina
painiketta PAUSE 9 .

Favorite Scene Selection

Lisää merkki Paina OK
Tämänhetkinen osa näkyvissä
Poista merkit
Poista kaikki merkit
Uusi selailukuva
Jaa nimike kahtia

Lopeta painamalla FSS

2 Paina painiketta FSS & . Kuvaruutuun ilmestyy valikko 'Favorite
Scene Selection'.

3 Valitse rivi 'Uusi selailukuva' ja vahvista painikkeella OK .

4 Käynnistä muokkaus painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy
'Valikkoa päivitetään'.

Onnistuneen muokkauksen jälkeen tallentava DVD-video kytkee indeksikatsauksen uudelleen
käyttöön.

Nimikkeen jakaminen

Voit jakaa yhden nimikkeen useampiin haluamasi kokoisiin osiin (nimikkeisiin). Tällöin jokaisen
osan (nimikkeen) tunnuksena on oma indeksikuva.
Huom.! Tätä nimikkeen jakoa ei voi peruuttaa!

Voinko jakaa nimikkeitä myös DVD+R$levyllä?

Koska DVD+R-levyjen tallennusten päälle ei voi kirjoittaa, nimikettä ei voi
jakaa. ?

Favorite Scene Selection

Lisää merkki Paina OK
Tämänhetkinen osa näkyvissä
Poista merkit
Poista kaikki merkit
Uusi selailukuva
Jaa nimike kahtia

Lopeta painamalla FSS

1 Paina haluamasi nimikkeen toiston aikana kauko-ohjaimen painiketta
FSS & . Kuvaruutuun ilmestyy valikko 'Favorite Scene Selection'.

2 Valitse 'Jaa nimike kahtia' ja vahvista painikkeella OK .

3 Jos olet varma jakamisesta, käynnistä käsittely painikkeella OK .
Kuvaruutuun ilmestyy 'Nimikettä jaetaan'.

4 Odota, kunnes uusi nimike ja indeksikuva näkyvät indeksikuvanäytössä.

Nimikkeen jako on päättynyt.
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Tallenteen nimikkeen (nimi)
muokkaaminen

Jotkin televisiokanavat välittävät televisio-ohjelman nimikkeen (nimi). Tällaisessa tapauksessa nimi
siirretään automaattisesti (esim. 'ROCKY'). Muutoin nimen sijaan tallennetaan vain ohjelmapaikka
(ohjelmanimi) ja kellonaika. Tallenteen nimeä voidaan muuttaa vasta onnistuneen tallennuksen
jälkeen.

1 Paina painiketta STOP h tai toiston aikana painiketta DISC-MENU .

Nimikkeen asetukset Charly 1

Nimi Charly 1
Toista koko nimike
Poista tämä nimike

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se nimike, jonka nimeä haluat
muuttaa, ja vahvista lopuksi painikkeella C . Valikko nimen
muokkausta varten ilmestyy näkyviin.

3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Nimi' ja vahvista
painikkeella C .

4 Valitse painikkeella C tai D se kohta, johon haluat syöttää uusia
kirjaimia/lukuja/erikoismerkkejä tai muuttaa niitä.

5 Muuta haluttuja merkkejä painikkeella CH+ A tai CH- B .
Painikkeella SELECT voit vaihtaa pien- ja suuraakkosten välillä.
Painikkeella CLEAR voit poistaa merkkejä.

6 Toista vaiheet 4 ja 5 , kunnes nimi on halutunlainen.

7 Tallenna uusi nimi painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy vahvistus
'Nimeä tallennetaan'.

8 Paina lopuksi painiketta D .

Nimikkeen toistaminen kokonaan

Jos olet peittänyt jostakin nimikkeestä tietyn kohdan, tällä asetuksella voidaan tarkastella koko
nimikettä, mukaan lukien peitetty kohta. Menettele seuraavasti:

1 Paina painiketta STOP h tai toiston aikana painiketta DISC-MENU .

Nimikkeen asetukset Charly 1

Nimi Charly 1
Toista koko nimike Paina OK
Poista tämä nimike

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se nimike, jonka haluat toistaa
kokonaan, ja vahvista lopuksi painikkeella C . Näkyviin ilmestyy valikko
nimikkeen muokkausta varten.

3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Toista koko nimike' ja
vahvista painikkeella OK .

4 Toisto käynnistyy automaattisesti. Nimike toistetaan kokonaan -
mukaan lukien peitetty kohta.

Levyn sisällön hallinta



61

Tallenteen/nimikkeen poistaminen

Voit poistaa levyltä nimikkeitä kohdistetusti. Menettele seuraavasti:

1 Paina painiketta STOP h tai toiston aikana painiketta DISC-MENU .

Nimikkeen asetukset Charly 1

Nimi Charly 1
Toista koko nimike
Poista tämä nimike Paina OK

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B se nimike, jonka haluat
poistaa, ja vahvista lopuksi painikkeella C . Näkyviin ilmestyy valikko
nimikkeen muokkausta varten.

3 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Poista tämä nimike' ja
vahvista painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy 'Tällöin nimike
poistetaan kokonaan'. 'Vahvista painikkeella OK'.

4 Jos haluat poistaa kyseisen nimikkeen, vahvista painikkeella OK .
Lopeta muussa tapauksessa painikkeella D .

5 Kuvaruutuun ilmestyy 'Nimikettä poistetaan'.

6 Nyt indeksikuvanäytössä näkyy kyseisellä kohdalla 'Tyhjä nimike'.
Tähän kohtaan voidaan nyt tehdä uusi tallennus.
Jos poistettu nimike oli erittäin lyhyt (alle yksi minuutti), ei tässä
kohdassa näy 'Tyhjä nimike'.

Voidaanko nimikkeitä poistaa myös DVD+R$levyiltä?

DVD+R-levyillä nimikkeet merkitään vain poistetuiksi. Kuvaruutuun ilmestyy
ilmoituksen 'Tyhjä nimike' sijaan vain 'Poistettu nimike'. Myöhemmän
toiston yhteydessä hypätään poistetun nimikkeen yli. Tälle nimikkeelle varattua
tilaa ei voida käyttää uudelleen, koska nimikettä ei ole fyysisesti poistettu. Kun
levy on päätetty, siihen ei voi tehdä enää muutoksia. ?

Levyn asetukset

Philips1
00:35:59 käytetty
Pe15/02/2003

PAL

DVD-toisto

Tämä näyttö on levyllä ennen ensimmäistä nimikettä, ja se sisältää yleistä tietoa laitteeseen
asetetusta levystä.

Voit
•) muuttaa levyn nimeä
•) kytkeä tai sammuttaa levyn tallennussuojauksen
•) päättää tallenteet (muokata niistä DVD-yhteensopivia).
•) Päättää DVD+R-levyn
•) Poistaa DVD+RW-levyn

Pääset tähän näyttöön seuraavasti:

1 Paina painiketta STOP h tai toiston aikana painiketta DISC-MENU .

2 Valitse painikkeella CH+ A ensimmäinen nimike tai paina painiketta
STOP h .

3 Paina painiketta CH+ A . Levytietonäyttö ilmestyy näkyviin.
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Levyn nimen muuttaminen

1 Paina levytietonäytössä painiketta C . Kuvaruutuun ilmestyy valikko
'Asetukset -'.

Asetukset - Philips1

Levyn nimi Philips1
Suojaus Suojaamaton
Tyhjennä levy

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Levyn nimi' ja vahvista
painikkeella C .

3 Valitse painikkeella C tai D se kohta, johon haluat syöttää uusia
kirjaimia/lukuja/erikoismerkkejä tai muuttaa niitä.

4 Muuta haluttuja merkkejä painikkeella CH+ A tai CH- B .
Painikkeella SELECT voit vaihtaa pien- ja suuraakkosten välillä.
Painikkeella CLEAR voit poistaa merkkejä.

5 Toista vaiheet 3 ja 4 , kunnes nimike on halutunlainen.

6 Tallenna uusi nimike painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy vahvistus
'Nimeä tallennetaan'.

7 Paina lopuksi painiketta D .

Tallenteiden päättäminen

Jos olet muokannut yhtä nimikettä tai useampia nimikkeitä, voi jokin DVD-video näyttää kuitenkin
alkuperäisen nimikkeen. Voit valmistella levyn niin, että myös tavallinen DVD-video pystyy
toistamaan muokatun version.

1 Paina levytietonäytössä painiketta C . Kuvaruutuun ilmestyy valikko
'Asetukset -'.

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Muuta editoidut
versiot yhteensopiviksi' ja vahvista painikkeella OK .

aRivi 'Muuta editoidut versiot yhteensopiviksi' ei tule näkyviin
b Levy on jo yhteensopiva. Konvertointi ei ole tarpeen.

Lopeta painikkeella SYSTEM-MENU . Ongelma

3 Kuvaruutuun ilmestyy ilmoitus 'Tämä kestää...', joka osoittaa,
kauanko käsittely kestää.

4 Vahvista painamalla painiketta OK . Kuvaruutuun ilmestyy
'Käynnissä...'. Kuvaruudulla näkyy vasemmalta oikealle liikkuva palkki,
joka osoittaa konvertoinnin edistymistä.

Levyn sisällön hallinta
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DVD+R$levyjen päättäminen
(viimeisteleminen)

Tätä toimintoa tarvitaan silloin, kun halutaan toistaa DVD+R-levyä tavallisessa DVD-videossa. Kun
tämä toiminto on tehty, levylle ei voi enää tallentaa tai tehdä muutoksia.

1 Paina levytietonäytössä painiketta C . Kuvaruutuun ilmestyy valikko
'Asetukset -'.

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Levyn viimeistely' ja
vahvista painikkeella OK .

aRivi 'Levyn viimeistely' ei tule näkyviin
b Joko levypesässä ei ole DVD+R-levyä, tai asetettu levy on jo päätetty.

Paina lopuksi painiketta SYSTEM-MENU .

aValikkoa 'Asetukset -' ei tule näkyviin
b Jos levylle on tehty tallennuksia toisella tallentavalla DVD-videolla, on

mahdollista, ettei tätä valikkoa voi käynnistää. Käytä tällöin toimintoa
'Levyn viimeistely' valikon 'A' alivalikossa 'Toiminnot'. Ongelma

3 Kuvaruutuun ilmestyy ilmoitus 'Tämä kestää...', joka osoittaa,
kauanko käsittely kestää.

4 Vahvista painamalla painiketta OK . Kuvaruutuun ilmestyy
'Käynnissä...'. Kuvaruudulla näkyy vasemmalta oikealle liikkuva palkki,
joka osoittaa muokkauksen etenemistä.

DVD+RW$levyjen poistaminen

1 Paina levytietonäytössä painiketta C . Kuvaruutuun ilmestyy valikko
'Asetukset -'.

Asetukset - Philips1

Levyn nimi Philips1
Suojaus Suojaamaton
Tyhjennä levy Paina OK

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Tyhjennä levy' ja
vahvista painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy 'Tällöin kaikki
nimikkeet pyyhitään pois Vahvista painikkeella OK'.

3 Jos haluat poistaa kaikki nimikkeet, vahvista painikkeella OK . Lopeta
muussa tapauksessa painikkeella D .

4 Kuvaruutuun ilmestyy 'Levyä tyhjennetään'.

5 Onnistuneen tyhjennyksen jälkeen indeksikuvanäytöllä näkyy levyn tyhjä
alue.

Jos levy on jo tyhjä, et voi valita toimintoa 'Tyhjennä levy'. Vinkki
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JTallennusten ohjelmointi (TIMER)

Yleistä

Käytä toimintoa 'Tallennusten ohjelmointi (TIMER)', kun haluat käynnistää ja lopettaa tallennuksen
automaattisesti myöhempänä ajankohtana.

Tallentava DVD-video kytkeytyy määritettynä ajankohtana oikealle ohjelmapaikalle ja käynnistää
tallennuksen.
Tällä tallentavalla DVD-videolla voit esiohjelmoida enintään kuusi tallennusta kuukauden aikana.

Tallennuksen ohjelmointia varten tallentava DVD-video tarvitsee seuraavat tiedot:
* Tallennuspäivä
* Televisiokanavan ohjelmapaikka
* Tallennuksen käynnistys- ja lopetusaika
* VPS/PDC kytketty tai sammutettu
* Tallennustapa ('M1/M2/M2x/M3/M4/M6')

Nämä tiedot tallennetaan yhteen ajastinlohkoon (TIMER-Block).

Mikä on VPS/PDC?

VPS:n (Video Programming System) / PDC:n (Programme Delivery Control)
avulla ohjataan televisiokanavalta tehtävän tallennuksen alkua ja kestoa. Jos
televisio-ohjelma alkaa aikaisemmin tai loppuu myöhemmin kuin on ilmoitettu,
tallentava DVD-video kytkeytyy ja sammuu silti oikeaan aikaan.

Mitä pitää huomioida VPS/PDC:n yhteydessä?

• Tavallisesti käynnistysaika on sama kuin VPS/PDC-aika. Jos on ilmoitettu
poikkeava VPS/PDC-aika, esim: '20,15 (VPS/PDC 20,14)', on ohjelmoitaessa
syötettävä VPS/PDC$aika '20,14' minuutilleen oikein .
Jos haluat syöttää poikkeavan ajan, VPS/PDC on sammutettava.

• VPS/PDC:n avulla voidaan ohjata vain yhden televisiokanavan yhtä
televisio-ohjelmaa kerrallaan. Jos haluat tallentaa kaksi televisio-ohjelmaa tai
useampia televisio-ohjelmia VPS/PDC:n avulla, nämä on ohjelmoitava kahtena
erillisenä tallennuksena.

• Koska tallentava DVD-video tarvitsee tietyn käynnistysajan (levyn käynnistys ja
pyörimään lähtö, laserin sijoittuminen) aloittaessaan tallennusta, voi käydä niin,
että VPS/PDC:llä tehdystä tallennuksesta puuttuu muutama ensimmäinen
sekunti televisiolähetyksen alusta.
Sulje tällöin VPS/PDC ja ohjelmoi tallennuksen alkamisaika minuuttia
varhaisemmaksi. ?

Tallennusten ohjelmointi (TIMER)
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Tallennusten ohjelmointi ShowView®

$toiminnon avulla

Tätä ohjelmointijärjestelmää käytettäessä ei tarvita vaivalloista päivän, ohjelmapaikan, aloitus- ja
lopetusajan syöttämistä. Syötettävä ShowView® -ohjelmointinumero sisältää kaikki tallentavan
DVD-videon tarvitsemat tallennuksen ohjelmointitiedot. Löydät nämä enintään 9-paikkaiset
ShowView® -numerot useimmista TV-lehdistä.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER .
Viimeksi valittu ohjelmointitapa on merkittynä.

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'ShowView-järjestelmä'
ja vahvista valinta painikkeella C .

4 Syötä koko ShowView-numero. Tämän enintään 9-paikkaisen numeron
löydät TV-lehdestä kunkin ohjelman alkamisajan vierestä.
esim. 5-312-4 tai 5 312 4
Syötä numero 53124 ShowView-numeroksi.
Jos näppäilet vahingossa väärin, poista syöttö painikkeella CLEAR .

Timer
ShowView-järjestelmä

ShowView-numero
- - - - - - - - -

Ma-Pe/Joka vk
Paina SELECT

Muistiin
Paina OK

Päivittäisten/viikottaisten tallennusten valinta

Valitse painikkeella SELECT seuraavista mahdollisuuksista:
'Ma-Pe': päivittäin toistettavat tallennukset (maanantaista perjantaihin).
'Joka vk': viikottain toistettavat tallennukset (joka viikko samana päivänä). Vinkki

5 Vahvista valinta painikkeella OK .

aKuvaruutuun ilmestyy 'Anna ohjelmanumero'.
b Televisiokanavan ohjelmapaikkaa ei ole vielä asetettu

ShowView-järjestelmään. Valitse painikkeella C , D tai kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla 0..9 haluamasi televisiokanavan ohjelmapaikka (tunnus) ja
vahvista painikkeella OK .

aKuvaruutuun ilmestyy 'ShowView-numero väärä'.
b Syötetty ShowView-numero on virheellinen. Toista syöttö tai lopeta

painikkeella SYSTEM-MENU .
b Tarkista kellonaika/päiväys (katso luvun 'Käyttöönotto' kappale 'Kellonajan ja

päivämäärän asettaminen').

aKuvaruutuun ilmestyy 'Viikonloppuohjelmointi ei mahdollista' .
b Päivittäinen tallennus on asetettu väärälle päivälle. Päivittäisiä tallennuksia

voidaan ohjelmoida ainoastaan arkipäiville maanantaista perjantaihin. Ongelma
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Timer
ShowView-järjestelmä

Päivä
01

Ohj.
YLE1

Alku
20:15

VPS
PDC Loppu

21:30

Tall
Tapa
M2

Ma-Pe/Joka vk
Paina SELECT

Muistiin
Paina OK

6 Vahvistuksen jälkeen näkyviin tulevat tulkitut tiedot. Voit muuttaa
tietoja jälkikäteen. Valitse sitä varten kyseinen syöttökenttä painikkeilla
C tai D . Muuta tietoja painikkeilla CH+ A , CH- B tai
numeropainikkeilla 0..9 .

'Kytke 'VPS/PDC' syöttökentässä 'Alku' päälle

Valitse painikkeella C syöttökenttä 'Alku'. Kytke painikkeella SELECT päälle
'VPS/PDC' ('*' syttyy). Kun painat painiketta SELECT uudelleen, kytkeytyy
'VPS/PDC' jälleen pois päältä ('*' sammuu).

Tallennuslaadun vaihto syöttökentässä 'Loppu'

Valitse painikkeella C syöttökenttä 'Loppu'.
Valitse painikkeella SELECT tallennustapa 'M1, M2, M2x, M3, M4, M6'. Vinkki

7 Jos tiedot ovat oikein, paina painiketta OK . Tiedot tallennetaan
yhteen ajastinlohkoon (TIMER-Block).

8 Paina lopuksi painiketta TIMER .

9 Aseta tallennukseen sopiva DVD (suojaamaton) levypesään.
Laitteeseen asetettu levy tarkistetaan.

0 Sammuta painikkeella STANDBY m .
Ohjelmoitu tallennus onnistuu vain silloin, kun tallentava DVD-video
on sammutettu painikkeella STANDBY m .

Jos ohjelmoidaan yksi tai useampia tallennuksia, näytössä näkyy 'TIMER'.

Tallennusten ohjelmointi (TIMER)
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Tallennusten ohjelmointi ilman
ShowView® $toimintoa

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER .
Viimeksi valittu ohjelmointitapa on merkittynä.

Timer
Ajastimen ohjelmointi

Päivä
01

Ohj.
YLE1

Alku
20:15

VPS
PDC Loppu

21:30

Tall
Tapa
M1

Ma-Pe/Joka vk
Paina SELECT

Muistiin
Paina OK

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Ajastimen ohjelmointi'
ja vahvista valinta painikkeella C .
Näytölle ilmestyvät aktiiviset tiedot.

4 Valitse syöttökenttä painikkeella D tai C .

5 Syötä haluamasi tiedot painikkeella CH- B , CH+ A tai
numeropainikkeilla 0..9 .

Päivittäisten/viikottaisten tallennusten valinta

Valitse syöttökentässä 'Päivä' painikkeella SELECT seuraavista
mahdollisuuksista:
'Ma-Pe': Päivittäin toistettavat tallennukset (maanantaista perjantaihin)
'Ma': Viikottain toistettavat tallennukset (joka viikko samana päivänä, esim.
maanantaisin).

Scart$liitinten 'EXT1' ja 'EXT2' ohjelmapaikat

Voit ohjelmoida tallennuksia myös ulkoisista lähteistä Scart-liitinten EXT 1 TO
TV-I/O ('EXT1') tai EXT 2 AUX-I/O ('EXT2') kautta.

'Kytke 'VPS/PDC' syöttökentässä 'Alku' päälle

Valitse painikkeella TIMER syöttökenttä 'Alku'. Kytke painikkeella
SELECT päälle 'VPS/PDC' ('*' syttyy). Kun painat painiketta
SELECT uudelleen, kytkeytyy 'VPS/PDC' jälleen pois päältä ('*' sammuu).

Tallennuslaadun vaihto syöttökentässä 'Loppu'

Valitse painikkeella C syöttökenttä 'Loppu'.
Valitse tallennustapa painikkeella SELECT . Vinkki

6 Jos tiedot ovat oikein, paina painiketta OK . Tiedot tallennetaan
yhteen ajastinlohkoon (TIMER-Block).

7 Paina lopuksi painiketta TIMER .

8 Aseta tallennukseen sopiva DVD (suojaamaton) levypesään.
Laitteeseen asetettu levy tarkistetaan.

9 Sammuta painikkeella STANDBY m .
Ohjelmoitu tallennus onnistuu vain silloin, kun tallentava DVD-video
on sammutettu painikkeella STANDBY m .

Jos ohjelmoidaan yksi tai useampia tallennuksia, näytössä näkyy 'TIMER'.
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Ohjelmoidun tallennuksen muuttaminen
tai poisto (TIMER)

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta TIMER .
Viimeksi valittu ohjelmointitapa on merkittynä.

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Ajastinluettelo' ja
vahvista valinta painikkeella C .

Timer
Ajastinluettelo

Päivä
01
--

Ohj.
YLE1
-----

Alku
20:15
--:--

VPS
PDC
*

Loppu
21:30
--:--

Tall
Tapa
M2
--

Koko tallennusaika 01:15

Muuta
Paina ›

Lopeta
Paina TIMER

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A se ohjelmoitu tallennus
(TIMER Block -ajastinlohko), jonka haluat tarkistaa, muuttaa tai poistaa.

Ohjelmoitujen tallennusten poistaminen

1 Paina painiketta CLEAR .
2 Vahvista valinta painikkeella OK . Kuvaruutuun ilmestyy hetkeksi

'Ajastus poistettu'.
Näytettävien arvojen sijaan näkyy '--'

3 Paina lopuksi painiketta TIMER . Vinkki

5 Paina painiketta C .
Valitse syöttökenttä painikkeella D tai C .
Muuta tarvittaessa tietoja painikkeilla CH+ A , CH- B tai
numeropainikkeilla 0..9 .

6 Vahvista valinta painikkeella OK .

7 Paina lopuksi painiketta TIMER .

8 Sammuta painikkeella STANDBY m .

'NexTView Link' $toiminto

Tässä tallentavassa DVD-videossa on 'NexTView Link' -toiminto. Jos televisiossasi on
'NexTView'-toiminto, voit merkitä televisiossa ohjelmia tallennusta varten. Nämä
televisio-ohjelmat siirretään lopuksi automaattisesti tallentavan DVD-videon ajastinlohkoon
(TIMER Block). Jos poistat merkinnät televisiosta, poistetaan kyseinen ajastinlohko myös
tallentavasta DVD-vidosta.
Lisätietoja löydät televisiosi käyttöohjeesta.

Tallennusten ohjelmointi (TIMER)
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Ohjelmoitujen tallennusten
ongelmatilanteet ja ratkaisut

ONGELMA RATKAISU

Tallentava DVD$video
ei reagoi

bOhjelmoidun tallennuksen aikana laitetta ei voi käyttää manuaalisesti. Jos haluat keskeyttää
ohjelmoidun tallennuksen, paina painiketta STANDBY m .

Kuvaruudussa vilkkuu
'Sammuta tallennin,
ajastintallennus'

bTallentava DVD-videoon on kytketty virta muutama minuutti ennen ohjelmoidun tallennuksen
käynnistymistä.
Sammuta tallentava DVD-video painikkeella STANDBY m . Ohjelmoitu tallennus (Timer) toimii
ainoastaan tallentavan DVD-videon ollessa sammutettuna (painike STANDBY m ).

Virheilmoitus: 'Syötä
tallentava levy'

bLaitteeseen ei ole asetettu mitään levyä tai asetettuun levyyn ei voi tallentaa. Aseta laitteeseen levy,
jolle voidaan tallentaa. Sammuta tallentava DVD-video painikkeella STANDBY m .

Virheilmoitus 'Levy
lukittu' näkyy hetken
kuvaruudulla.

bLaitteeseen on asetettu kirjoitussuojattu levy. Poista tallennuksenesto (luku 'Manuaalinen tallennus',
kappale 'Levyn suojaaminen tahattomilta tallennuksilta) tai aseta laitteeseen toinen levy tallennusta
varten.

Virheilmoitus: 'Muisti
täynnä'

bJos tämä virheilmoitus näkyy painikkeen TIMER painamisen jälkeen, on kaikki ajastinlohkot jo
ohjelmoitu. Tallennuksia ei voida ohjelmoida enempää. Paina painiketta C . Valitse painikkeella
CH+ A tai CH- B ajastinlohkossa (TIMER-Block) kaikki ohjelmoidut tallennukset, jotka haluat
tarkistaa tai poistaa.

Kuvaruutuun tulee
ilmoitus 'Tiedot väärin'

bTallennustietoja ei voida siirtää. Tarkista ohjelmoidun tallennuksen päivä sekä aloitus- ja
lopetusaika.

Kuvaruutuun tulee
ilmoitus 'Aikavirhe'

bKahden ohjelmoidun tallennuksen tiedot ovat päällekkäisiä.
bEllet reagoi tähän virheilmoitukseen, aikaisemmin alkava televisio-ohjelma tallennetaan ensin.

Toisesta tallennuksesta puuttuu tällöin alku.
bMuuta toisen tallennuksen tietoja.
bPoista jompikumpi tallennus.
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KOmat asetukset

Tässä kappaleessa on neuvottu, miten voit tehdä tallentavaan DVD-videoon omia asetuksia.
Symboleilla on seuraava merkitys:

- Kuvan asetukset

. Äänen asetukset

/ Kielen asetukset

0 Muut asetukset

1 Kauko$ohjaimen asetukset

2 Levyn asetukset

3 Tallennusasetukset

4 Asennus

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Paina kauko-ohjaimen painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee
näkyviin.

3 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A' ja vahvista painikkeella
CH- B .

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A haluamasi toiminto ja vahvista
valinta painikkeella C .

5 Valitse rivi painikkeilla CH- B tai CH+ A ja vahvista painikkeella C .

6 Valitse vastaava toiminto painikkeella CH- B tai CH+ A tai asetus
painikkeella D tai C .

7 Vahvista uusi asetus painikkeella OK .

8 Poistu valikkokohdasta painikkeella D .

Kuvan asetukset

Tässä valikossa voit valita seuraavia toimintoja:

Kuva
TV-kuvasuhde 16:9
Mustantason korjaus Ei
Kuvan pystys. asemointi ï
SCART-video RGB

'TV-kuvasuhde'

Lähtevää kuvasignaalia voidaan säätää siten, että se sopii televisioosi:

'4:3 letterbox': on laajakangaskuva, jossa kuvaruudun ylä- ja alareunassa on mustat palkit.
'4:3 panscan': on tarkoitettu koko kuvaruudun korkuiselle kuvalle, josta kuvan sivuilta leikkautuu

pala pois.
'16:9' : on tarkoitettu laajakuvatelevisiolle (kuvasuhde 16:9)

Omat asetukset
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'Mustantason korjaus'

Väridynamiikan sopeuttamiseen NTSC-toiston yhteydessä

'Kuvan pystys. asemointi'

Tässä voit siirtää kuvan paikkaa painikkeilla D , C vasemmalle tai oikealle ja sopeuttaa sitä
television kuvaruudun mukaan.

'SCART-video'

Laitteen tehdasasetuksena on 'RGB'. Valitse 'S-Video', jos haluat asentaa S-VHS-videon.

Äänen asetukset

Voit tehdä tässä valikossa asetuksia käytettävien audiolähtöjen mukaan.
Jos käytät ainoastaan analogista audiolähtöä ( OUT L AUDIO R -liitäntä), valitse valikossa
'Digitaalinen lähtö' asetus 'Ei'.

Ääni
Digitaalinen lähtö Kaikki
Analoginen lähtö Stereo
Yökuuntelu Ei

'Digitaalinen lähtö'

Laitteissa, jotka on liitetty liittimeen DIGITAL AUDIO OUT voidaan tehdä seuraavia asetuksia:

'Kaikki' : Dolby Digital- ja DTS-signaalit johdetaan muuttamattomina digitaalilähtöön.
MPEG-2-monikanavasignaalit muutetaan PCM:n avulla (Pulse Code Modulation).
Viritin-vahvistimen/vahvistimeen digitaalisella monikanavadekooderilla.

'Vain PCM' : Dolby Digital- ja MPEG-2-monikanavasignaalit muutetaan PCM:n avulla (Pulse Code
Modulation).
Viritin-vahvistimeen/vahvistimeen ilman digitaalista monikanavadekooderia.

'Ei' : Digitaalilähtö kytketty pois.
Analogisella tulolla varustetuille laitteille.

'Analoginen lähtö'

Laitteissa, jotka on liitetty analogisiin audiolähtöihin ( OUT L AUDIO R ), voidaan tehdä
seuraavia asetuksia.

'Stereo' : Laitteille, joissa ei ole DolbySurroundia eikä TruSurroundia. Käytä tätä asetusta, jos
tallentava DVD-video on liitetty ainoastaan stereo-televisioon.

'Surround' : Dolby Digital- ja MPEG-2-monikanava sekoitetaan yhdeksi Dolby Surround
-yhteensopivaksi kaksikanavaiseksi lähtösignaaliksi.
Laitteille , joissa on Dolby Surround / Pro Logic Decoder .

'Yökuuntelu'

Yö-tila optimoi äänidynamiikkaa alhaisimmilla äänenvoimakkuuksilla. Tällöin rauhallista ympäristöä
häiritään vähemmän. Asetus toimii ainoastaan Dolby Digital Audion yhteydessä DVD-video-levyillä.
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Kielen asetukset

Tässä valikossa voit tehdä seuraavia asetuksia:

Kieli
Puhekieli English
Tallenn. audio Kieli 1
Tekstitys English
Valikko English
Maa Muu

'Puhekieli'

Toiston puhekieli

'Tallenn. audio'

Audiotallennus

'Tekstitys'

Tekstityskieli

'Valikko'

Kuvaruutuvalikkojen kieli

'Maa'

Asennuspaikan valinta (maan valinta)

Muut asetukset

Tässä valikossa voit valita seuraavia toimintoja:

Toiminnot
Statusruutu Käytössä
Valmiustila Ei
Näyttö Kirkas

'Statusruutu'

OSD-toiminnon (On Screen Display) ollessa valittuna näytetään television kuvaruudulla
kuvaruutuvalikkojen lisäksi myös tietoja aktiivisista käyttötiloista (laskuri, toisto, tallennus,
televisiokanava...).
Voit sammuttaa käyttötilojen näytön, jotta se ei tallennu lisälaitetallennuksen aikana.

'Käytössä': OSD-tiedot ilmestyvät näkyviin muutaman sekunnin ajaksi kunkin valitun käyttötavan
yhteydessä ja sammuvat sitten.

'Ei': OSD-tiedot on kytketty pois käytöstä. Niitä ei voi enää näyttää kuvaruudulla.

Omat asetukset
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'Valmiustila'

Voit säästää energiaa sammuttamalla tallentavan DVD-videon kellonaikanäytön. Ohjelmoidut
tallennukset tehdään myös kellonaikanäytön ollessa sammutettuna.
Lisäksi voit näyttää tallentavan DVD-videon tärkeimmät toiminnot näytössä (Demo).

'Virransäästötila': Kun tallentava DVD-video on sammutettu STANDBY m -painikkeella, myös
näytön kellonaika sammuu.

'Ei': Kun tallentava DVD-video sammutetaan STANDBY m -painikkeella, kellonaika näkyy
kuitenkin edelleen näytössä.

'Demotila': Kun tallentava DVD-video on kytketty pois päältä STANDBY m -painikkeella,
näytössä näkyy yhteenveto tärkeimmistä toiminnoista.

'Näyttö'

Voit muuttaa tallentavan DVD-videon näytön kirkkautta. Tämä asetus koskee vain päälle kytkettyä
tallentavaa DVD-videota.

'Kirkas': Näyttö loistaa normaalilla kirkkaudella. 

'Himmennetty': Näyttö ei loista kovin kirkkaana. 

'Pois päältä': Näyttö ja levypesän valo on kytketty.

Kauko$ohjaimen asetukset

Tässä valikossa voit tehdä asetuksia koskien kauko-ohjausta, johon tallentava DVD-videosi reagoi.

'DVD-soitin': Tallentava DVD-video reagoi myös tavallisen DVD-videon kauko-ohjaimeen
(kauko-ohjainkoodi RC-6).
Valitse tämä asetus, jos käyttämäsi Philips-television kauko-ohjain tukee
DVD-toimintoja.

'DVD-tallennin': Tallentava DVD-video reagoi vain laitteen mukana toimitettuun
kauko-ohjaimeen.
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Disk Feature $valikko

Tässä valikossa voit tehdä levyä koskevia muutoksia:

Toiminnot
Statusruutu Käytössä
Valmiustila Ei
Näyttö Kirkas

'Käytönvalvonta'

Tutustu seuraavaan lukuun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)'.

'Toiston jatkuminen'

Jos valmiiksi nauhoitetun DVD-videon tai video-CD-levyn toisto keskeytetään (painike
STOP h tai OPEN/CLOSE J ), kun levy asetetaan takaisin (käynnistys), toisto jatkuu juuri
samasta kohdasta. Tarkkailu ei koske ainoastaan laitteessa olevaa levyä, vaan kahtakymmentä
viimeksi toistettua levyä.

Ellet halua käyttää toimintoa, voit sammuttaa sen.

'PBC'

Tämä rivi tulee näkyviin vain VCD-levyn ollessa asetettuna laitteeseen.
Tällä toiminnolla voit valita video-CD-levyjen PBC-valikon (Playback Control) tai poistaa sen
valinnan. Lisäohjeita saat luvun 'Toisto' kohdasta '(Super) video-CD-levyn toisto'.

'Levyn viimeistely'

Tällä toiminnolla voit päättää (viimeistellä) DVD+R-levyjä. Jos laitteeseen asetettu levy on jo
päätetty, tämä rivi näkyy tummempana.

'Muuta levyformaattia'

Jos DVD+RW-levy on tallennettu tietokoneessa tai toisessa tallentavassa DVD-videossa,
indeksikuvanäyttö ei ehkä näy oikein.
Tällä toiminnolla voit mukauttaa laitteeseen asetetun levyn formaatin.
Siksi tämä toiminto näkyy vain, jos levyformaatti on erilainen.

Omat asetukset
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LKäytön valvonta (lapsisuojaus)

Lapsisuojaus (rajoitettu toisto) (DVD ja
VCD)

Tämän toiminnon avulla voit estää lapsia katsomasta tiettyjä levyjä.
Kun levy asetetaan paikalleen, se voidaan toistaa ainoastaan syöttämällä nelimerkkinen koodi
(PIN-koodi).
Lisäksi voit päättää, onko levy toistettavissa lapsisuojauksesta riippumatta 'Aina' vai 'Vain kerran'.

•)'Toista aina':
Tämä levy tallennetaan muistiin, jossa on tilaa 50:lle vastaavanlaiselle lapsisuojatulle levylle. Jos
muistiin tallennetaan levyjä enemmän kuin 50, vanhin levy poistetaan, jotta saadaan uusi tallennus
mahtumaan. Kuvaruutuun tulee toiston alussa ilmoitus 'Child safe'.

•)'Toista kerran':
Levy on vapautettu vain yhteen toistoon. Jos tallentava DVD-video sammutetaan, on PIN-koodi
syötettävä uudelleen.

Lapsisuojauksen aktivointi / aktivoinnin
poisto

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi '2(Levyn toiminnot)'
ja vahvista painikkeella C .

6 Vahvista rivi 'Käytönvalvonta' painikkeella C .

7 Syötä omavalintainen nelimerkkinen koodi. Vahvista asetus onnistuneen
syötön jälkeen syöttämällä koodi vielä uudelleen.

8 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Lapsilukko' ja vahvista
painikkeella C .

9 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A symboli '5'.

0 Vahvista valinta painikkeella OK .

A Paina lopuksi painiketta D ja painiketta SYSTEM-MENU .

Nyt vapauttamattomia levyjä voidaan toistaa ainoastaan, kun nelimerkkinen PIN-koodi (PIN-Code)
on syötetty.
Kun haluat poistaa rajoitetun toiston (lapsisuojauksen), valitse vaiheessa 9 symboli '6'.
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Levyn vapautus

1 Aseta levy levypesään. Lyhyen tarkistuksen jälkeen näet kuvaruudussa
käyttövalvontavalikon.

2 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B 'Toista kerran' tai 'Toista
aina'.

3 Syötä PIN-koodisi numeropainikkeilla 0..9 .

Kahdelle puolelle tallennetuissa DVD-levyissä kummallakin puolella voi olla oma tunnus
(ID-numero). Kun haluat vapauttaa tällaisen levyn kokonaan, on syötettävä erikseen kummankin
puolen tiedot. Moninauhaisissa VCD-nauhoissa kussakin nauhassa voi olla oma tunnus
(ID-numero). Jos haluat vapauttaa kaikki nauhat, täytyy jokainen nauha vapauttaa erikseen.

Vapautetun levyn toiston rajoittaminen

Jos haluat rajoittaa aiemmin vapautetun levyn toistoa, menettele seuraavasti:

1 Aseta levy levypesään. Toisto käynnistyy automaattisesti. Ellei toisto
käynnisty automaattisesti, paina toistopainiketta PLAY G .

2 Paina painiketta STOP h symbolin '7' näkyessä. Symboliksi
vaihtuu '�'. Levyn käyttö on jälleen estetty.

Suodatintoiminto (vain DVD$video)

Valmiiksi tallennetut DVD-elokuvat voivat sisältää kohtauksia, jotka eivät sovellu lasten
katsottaviksi. Tällaiset DVD-levyt voivat sisältää suodatintietoja, jotka koskevat joko koko
DVD-levyä tai ainoastaan tiettyjä kohtauksia.
Kyseiset kohtaukset on varustettu suodatinarvoilla 1-8. Jos toiston aikana havaitaan tällainen
kohtaus, tallentava DVD-video vertaa asetettua suodatinarvoa kohtauksen suodatinarvoon. Jos
kohtauksen suodatinarvo on suurempi kuin asetettu, näytetään vaihtoehtoinen kohtaus (jos
käytettävissä).

Käytön valvonta (lapsisuojaus)
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Suodatintoiminnon aktivointi / aktivoinnin
poisto

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi '2(Levyn toiminnot)'
ja vahvista painikkeella C .

Levyn toiminnot
Käytönvalvonta Anna koodi…
Toiston jatkuminen Kytk.

6 Vahvista rivi 'Käytönvalvonta' painikkeella C .

7 Syötä omavalintainen nelimerkkinen koodi. Jos annat uuden koodin, se
on vahvistettava toistamalla syöttö.

8 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Rajoitettu toisto' ja
vahvista painikkeella C . Näkyviin tulee palkki, jonka avulla voit valita
suojaustason.

9 Valitse painikkeilla CH- B , CH+ A tai numeropainikkeilla
0..9 haluamasi suojaustaso.

Mitä suojaustasot tarkoittavat?

Suodatinarvo 0 (näyttö '--') tarkoittaa, että suodatintoiminto on sammutettu.
Suodatinarvo 1 (sallittu lapsille)
Suodatinarvo 8 (vain aikuisille)

Mitä tapahtuu, jos DVD$levyn kohtauksessa on korkeampi
suojaustaso kuin asetettu?

Ellei tallentava DVD-video löydä sopivaa vaihtoehtoa, toisto pysäytetään ja on
syötettävä nelimerkkinen koodi. Vinkki

0 Vahvista valinta painikkeella OK . Paina lopuksi painiketta D ja
SYSTEM-MENU .
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Maan asetuksen muuttaminen

Asetetut suodatinarvot riippuvat aina kyseisestä maasta. Tämän vuoksi on määritettävä ensin maa,
jotta suodatinarvot ovat voimassa.

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi '2(Levyn toiminnot)'
ja vahvista painikkeella C .

Levyn toiminnot
Käytönvalvonta Anna koodi…
Toiston jatkuminen Kytk.

6 Vahvista rivi 'Käytönvalvonta' painikkeella C .

7 Syötä nelimerkkinen koodi. Vahvista asetus onnistuneen syötön jälkeen
syöttämällä koodi vielä uudelleen.

8 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Vaihda maa' ja vahvista
painikkeella C .

9 Valitse maa painikkeella CH+ A tai CH- B ja vahvista valinta
painikkeella OK .

0 Paina lopuksi painiketta D ja sitten SYSTEM-MENU .

Käytön valvonta (lapsisuojaus)
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PIN$koodin muuttaminen

1 Avaa televisio. Valitse tarvittaessa tallentavan DVD-videon
ohjelmapaikka.

2 Kytke tallentavaan DVD-videoon virta painikkeella STANDBY/ON m .

3 Paina painiketta SYSTEM-MENU . Valikkorivi tulee näkyviin.

4 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

5 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi '2(Levyn toiminnot)'
ja vahvista painikkeella C .

Levyn toiminnot
Käytönvalvonta Anna koodi…
Toiston jatkuminen Kytk.

6 Vahvista rivi 'Käytönvalvonta' painikkeella C .

7 Syötä nelimerkkinen koodi. Vahvista asetus onnistuneen syötön jälkeen
syöttämällä koodi vielä uudelleen.

8 Valitse painikkeella CH+ A tai CH- B rivi 'Muuta koodi' ja vahvista
painikkeella C .

9 Syötä uusi koodi numeropainikkeilla 0..9 . Vahvista asetus onnistuneen
syötön jälkeen syöttämällä koodi vielä uudelleen.

0 Paina lopuksi painiketta D ja SYSTEM-MENU .

Olen unohtanut koodin

Paina koodin syötön yhteydessä (vaihe 7 ) neljä kertaa painiketta
STOP h ja lopeta painikkeella OK . Koodin syöttö on sammutettu. Voit
syöttää uuden koodin edellä kuvatulla tavalla. Vinkki
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MEnnen kuin otat yhteyttä huoltoon

Jos sinulla on ongelmia tallentavan DVD-videon käytössä, ne voivat johtua seuraavista syistä. Voit
myös soittaa paikalliseen asiakaspalveluun .
Löydät asiakaspalvelun puhelinnumeron tämän käyttöohjeen takakannesta.
Ota laitteen mallinumerotiedot (MODEL NO) ja tuotantonumerotiedot (PROD.NO.) valmiiksi
esiin.
Sarjanumero (PROD. NO.) on laitteen takapaneelissa olevassa tyyppikilvessä:

ONGELMA RATKAISU

Laite ei reagoi
painikkeen
painallukseen, näytössä
näkyy '�� �� ���':

bLaite ensiasennustilassa: Avaa televisio, vaihda tallentavan DVD-videon liittimeen.
Nyt pitäisi näkyä kielivalikko. Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Laite ei reagoi
painikkeen
painallukseen, mutta
kauko$ohjain toimii:

b'Dealer'-tila valittuna: Laitteen etupaneelin kaikkien painikkeiden toiminta estetty.
Toiminnon sammuttaminen:

1 Irrota pistoke pistorasiasta.

2 Paina ja pidä painikkeita h ja OPEN/CLOSE J painettuina ja liitä pistoke uudelleen
pistorasiaan.

3 Vapauta painikkeet h ja OPEN/CLOSE J heti, kun näytössä näkyy kellonaika tai '--:--' (n.
6-10 sekunnin kuluttua).

Laite ei reagoi
painikkeen
painallukseen:

bEi verkkosyöttöä: Tarkista verkkoliitäntä
bOhjelmoitu tallennus (Timer) parhaillaan menossa: Keskeytä tarvittaessa ohjelmoitu tallennus

(Timer) painikkeella STANDBY m .
bTekninen vika: Irrota virtapistoke 30 sekunnin ajaksi, liitä uudelleen.

Ellei tästä ole apua, voit palauttaa tallentavan DVD-videon toimitustilaan (tehdasasetuksiin).

Laitteen
tehdasasetusten
palauttaminen

bHuom.
Kaikki tallennetut tiedot (ohjelmat, kellonaika, TIMER) palautetaan (poistetaan).

1 Irrota pistoke pistorasiasta.

2 Paina ja pidä laitteen painiketta STANDBY/ON m painettuna ja liitä virtapistoke uudelleen
pistorasiaan.

3 Heti, kun näyttöön ilmestyy '�� �� ���', vapauta painike STANDBY/ON m . Kaikki
tallennetut tiedot (ohjelmat, kellonaika, TIMER) palautetaan (poistetaan).

Lue luvun 'Käyttöönotto' kohta 'Käyttöönottoasennus'.

Kauko$ohjain ei toimi:
bKauko-ohjain ei ole kohdistettuna laitteen suuntaan: Kohdista kauko-ohjain laitetta kohti.
bTekninen vika: Poista patterit, odota n. 10 sekuntia, aseta patterit takaisin paikalleen.
bHeikot patterit: Vaihda patterit.

Toisto ei onnistu
tallentavalla
DVD$videolla:

bLevyllä ei ole tallennusta: Vaihda levy.
bLaitteeseen asetettu väärä levytyyppi: Vain seuraavia levytyyppejä voidaan toistaa: DVD-video,

(Super)video-CD, DVD+R(W), Audio-CD, , MP3-CD-levyjä
bLevy on asetettu laitteeseen väärin: Aseta levy tallentavaan DVD-videoon etikettipuoli ylöspäin
bLevy on likainen: Puhdista levy
bVäärä aluekoodi: DVD:n ja tallentavan DVD-videon aluekoodien on vastattava toisiaan.
bLapsisuojaus aktiivinen: Tutustu lukuun 'Käytön valvonta (lapsisuojaus)'.
bTelevisiosta on valittu tai asetettu väärin tallentavan DVD-videon ohjelmapaikka: Valitse televisiosta

oikea ohjelmapaikka.
bTelevision ja tallentavan DVD-videon välinen liitäntäkaapeli on murtunut: Tarkista liitäntäkaapeli.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
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ONGELMA RATKAISU

En voi toistaa (Super)
video$CD$levyjä.

b(Super) Video-CD-levy saattaa sisältää valikon, jossa 'PBC'-toiminto ei ole valittuna. Tämä selviää
tilakentässä 'PBC OFF'. Voit valita toiminnon seuraavasti:

1 Paina painiketta SYSTEM-MENU (Super) video-CD-levyn ollessa asetettuna laitteeseen.

2 Valitse painikkeella D tai C symboli 'A'.

3 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivi 'Toiminnot' ja vahvista painikkeella C .

4 Valitse painikkeella CH- B tai CH+ A rivillä 'PBC' 'Kytk.'.

5 Vahvista painikkeella OK ja lopeta painikkeella SYSTEM-MENU .

Tallentava DVD$video
toistaa huonosti
(vääristynyt kuva/ääni).

bTelevision asetukset ovat virheelliset.
bLevy on likainen: Puhdista levy
bSilloin tällöin saattaa esiintyä lyhytaikaista kuvan vääristymistä. Vika ei johdu laitteesta.

Tallennus ei ole
mahdollista:

bTelevisiokanavaa ei ole tallennettu tai se on valittu väärin: Tarkista tallennettu televisiokanava.
bLevy on tallennussuojattu (suojattu tallennuksilta): Poista kirjoitussuojaus tai vaihda levyä. Lue luvun

'Manuaalinen tallennus' kohta 'Levyn suojaaminen tahattomilta tallennuksilta'.
bLaitteeseen on asetettu DVD+R-levy, joka on jo päätetty (viimeistelty): Vaihda levy.

Ohjelmoitu tallennus
ei onnistu:

bKellonajan/päivän asetus virheellinen: Tarkista kellonajan/päivän asetukset.
bTallennus (TIMER Block -ajastinlohko) on ohjelmoitu väärin: Tarkista ohjelmoidut tallennukset

(ajastinlohko).
bLaitteeseen on asetettu lukittu levy: Poista levyn lukitus.
bLaitteeseen on asetettu DVD+R-levy, joka on jo päätetty (viimeistelty): Vaihda levy.
b'VPS/PDC' kytkettynä päälle, mutta 'VPS/PDC-aika' virheellinen: 'Syötä 'VPS/PDC-aika' minuutilleen.

Tarkista antenni.

ShowView$toiminnolla
ohjelmoidun
tallennuksen jälkeen
on käytetty väärää
televisiokanavaa
(tallennettu)

1 Syötä haluamasi televisiokanavan ShowView-ohjelmointinumero.

2 Vahvista valinta painikkeella OK .

3 Tarkista syöttökentässä 'Ohj.' näkyvä ohjelmapaikka/kanavatunnus.

4 Jos se ei täsmää halutun televisiokanavan kanssa, siirry syöttökenttään ja muuta
ohjelmapaikkaa/kanavatunnusta.

5 Vahvista valinta painikkeella OK .

Television
kuvassa/äänessä
häiriöitä

bValitse tallennustapa 'M1' painikkeella REC MODE toistaessasi sisäisen virittimen (Tuner) kautta
(painike MONITOR ). Näin kuvanlaatu on paras mahdollinen.
Valitse ennen tallennusta tallennustapa luvun 'Manuaalinen tallennus' kohdan 'Tallennustavan (laatu)
valitseminen'.

bTarkistuta antennisi.
bLue luvun 'Käyttöönotto' kohdasta 'Manuaalinen televisiokanavien haku', kuinka voit vaihtaa

televisiojärjestelmää.

Tallentavaan
DVD$videoon liitetyn
HiFi$vahvistimen
vääristynyt ääni

bTallentava DVD-video on liitetty vahvistimen 'Phono'-tuloon. Tämä tulo on tarkoitettu vain ilman
esivahvistinta toimiville levysoittimille. Valitse tällöin toinen audiotulo.
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ONGELMA RATKAISU
Kuva on toistettaessa
vääristynyt tai
mustavalkoinen

bLevyn televisiojärjestelmä ei vastaa televisovastaanottimen televisiojärjestelmää (PAL/NTSC).
bTallentaminen voidaan tehdä vain väritilassa, kun sekä televisiokanava että televisioon liitetty

lisälaite lähettävät vain värisignaaleja. Ilman väritietoja lähetettäviä mustavalkoisia signaaleja ei voida
tallentaa.

Digitaalilähdössä ei ole
ääntä

bTarkista, että ääniasetukset vastaavat valittuja liitäntöjä ja liitettyjä laitteita.

DVD+RW$levyä ei voi
soittaa kaikissa
tavallisissa
DVD$videoissa.

bJos tallennus on liian lyhyt, tavallinen DVD-video ei ehkä tunnista tallennusta. Noudata seuraavia
'Vähimmäistallennusaikoja':
Tallennuslaatu 'M1': 5 minuuttia, 'M2': 10 minuuttia, 'M2x': 13 minuuttia, 'M3': 15 minuuttia, 'M4':
20 minuuttia, 'M6': 30 minuuttia,

bJoissakin tavallisissa DVD-videoissa ei voida toistaa DVD+RW-levyjen tallennuksia. Tämä ongelma
saadaan ratkaistua erityistoiminnon avulla seuraavasti:

1 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J . Aseta levy paikoilleen, mutta älä sulje
levypesää.

2 Pidä kauko-ohjaimen numeropainiketta 2 painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu. Levyä
muunnetaan.

3 Jos tästäkään ei ole apua, toista toimenpiteet painamalla kauko-ohjaimen numeropainiketta 3 .

4 Voit palauttaa levyn alkuperäiseen tilaansa painikkeella 1 .

Huom.!
Saattaa käydä niin, että tämän toimenpiteen jälkeen levyn toistaminen ei enää onnistu muillakaan
tavallisilla DVD-videoilla. Käytä tätä toimenpidettä siis harkiten.

Muut levyvirheet

bJos levyä ei voi enää lainkaan soittaa, se voidaan yrittää korjata uutta tallennusta varten seuraavan
toimenpiteen avulla. Toimenpiteessä levyä valmistellaan tietojen poistamista varten, mutta vasta
onnistuneen tallennuksen jälkeen tiedot ovat lopullisesti poistuneet.

1 Puhdista levy.

2 Avaa levypesä painikkeella OPEN/CLOSE J . Aseta levy paikoilleen, mutta älä sulje
levypesää.

3 Pidä kauko-ohjaimen painiketta CLEAR painettuna, kunnes levypesä sulkeutuu. Levyä
valmistellaan tietojen poistamista varten.

4 Käynnistä tallennus kuten tyhjälläkin levyllä.
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Akalla, 75622 Paris Cédex 13 DK-1780 København V
16485 Stockholm FRANCE DENMARK
SWEDEN Phone: 0825-889 789 Tlf: 808 82814
Phone: 08-5985 2250

PHILIPS POLSKA PHILIPS ELECTRONICS IRELAND LIMITED PHILIPS REPRESENTATIONOFFICE
AL. Jerozolimskie 195B Consumer Information Centre Ul. Usacheva 35a
02-222 Warszawa Newstead, Clonskeagh 119048 MOSCOW
POLSKA DUBLIN 14 RUSSIA
Tel.: (022)-571-0-571 Phone: 01-7640292 Phone: 095-937 9300

PHILIPS SERVICE PHILIPS CONSUMER ELETRONICS PHILIPS INFO CENTER
V Mezihori 2 Servizio Consumatori Fegistrasse 5
180 00 Prage Via Casati 26 8957 Spreitenbach
CZECH REPUBLIC 20052 Monza - Milano SUISSE
Phone: (02)-3309 330 ITALY Tel.: 0844-800 544

Phone: 800 820026

PHILIPS Iberia, S.A. PHILIPS MÁRKASZERVIZ PHILIPS CUSTOMER CARE CENTER
C/Martinez Villergas, 49 Kinizsi U 30-36 Twee Stationsstraat 80/
28027 MADRID Budapest 1119 80 Rue des Deux Gares
SPAIN HUNGARY 1070 BRUSSEL/BRUXELLES
Phone: 902-113 384 Phone: (01)-382 1700 BELGIUM (for BENELUX)

Tel: 070-222 303

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛAΣ AΕΒΕ PHILIPS CONSUMENTENLIJN
25ΗΣ MAΡΤΙΟΥ 15 t.a.v. betreffende afdeling
177 78 ΤAΥΡΟΣ Postbus 102 5600 AC Eindhoven
AΘΗΝA NETHERLANDS
Τηλ. 0 0800 3122 1280 Phone: 0900-8406
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